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> Περιεχόµενα

Business School  / School of Shipping
/ School of Tourism & Hospitality

MEDITERRANEAN COLLEGE



Λόγοι για να σπουδάσεις ∆ιοικητικές Επιστήµες  
στο Mediterranean College!9+1

1.Το Mediterranean College πρωτοπορεί στις 
Διοικητικές Επιστήμες, έχοντας ιδρύσει  ένα 

από τα πρώτα Business Schools στην ελληνική 
ιδιωτική εκπαίδευση (1977).

2.Το 1o Master of Business Administration 
στην Ελλάδα (1989) προσφέρθηκε από 

το Mediterranean College και σήμερα είναι το 
δημοφιλέστερο ΜΒΑ, με περισσότερους από 150 
φοιτητές.

3.Το Mediterranean College προσφέρει το 1ο        
Bachelor στη χώρα μας στις Επισιτιστικές Τέχνες.

4.Το University of Derby κατέχει την 1η 
θέση στην Ελλάδα σε σπουδές Διοίκησης και 

Τουρισμού (μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων 
που εκπροσωπούνται στη χώρα μας) και είναι στο 
TOP10 από όλα τα βρετανικά πανεπιστήμια στα 
αντικείμενα αυτά.

5.Όλα τα προγράμματα σπουδών του  
University of Derby είναι πρόσφατα 

ανανεωμένα και πιστοποιημένα από κορυφαίους 
επαγγελματικούς φορείς (CMI: Chartered  
Management Institute, Institute of Hospitality).

6.Η εκπαιδευτική διαδικασία πλαισιώνεται 
με δράσεις ανάπτυξης επαγγελματικών 

δεξιοτήτων: εκπαιδευτικές επισκέψεις, guest  
lectures, σεμινάρια & business games,  
simulations, case studies, mystery shops.

7.Οι Διοικητικές Σχολές του Mediterranean 
College συνεργάζονται με τις κορυφαίες 

επιχειρήσεις στη χώρα, προσφέροντας εγγυημένη 
πρακτική άσκηση και εξαιρετικές ευκαιρίες 
επαγγελματικής δικτύωσης (networking).

8.Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών  
είναι επαγγελματικά προσανατολισμένος και 

δημιουργικός και βασίζεται σε εργασίες τύπου  
project, παρουσιάσεις, reports (<10% εξετάσεις).

9.Το ακαδημαϊκό προσωπικό απαρτίζουν 
πανεπιστημιακοί καθηγητές και ερευνητές, 

ενεργοί επαγγελματίες και καταξιωμένα στελέχη 
επιχειρήσεων στους κλάδους Διοίκησης, Ναυτιλίας, 
Τουρισμού & Επισιτισμού.

10. Οι φοιτητές σπουδάζουν την επιστήμη 
τους στα ελληνικά και στα αγγλικά 

μαθαίνοντας την αγγλική γλώσσα στην πράξη. Έτσι, 
έχουν προβάδισμα στην αναζήτηση εργασίας ή 
συνέχιση σπουδών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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Το µοναδικό ∆ιεθνές MBA Shipping
στην Ελλάδα

MEDITERRANEAN COLLEGE

2 Mediterranean College

School of Shipping / Σχολή Ναυτιλίας

Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Mediterranean
College ιδρύθηκε προκειμένου να στελεχώσει τον κλάδο
με επαγγελματίες που διαθέτουν άριστη θεωρητική κατάρτιση
και πρακτική αντίληψη του χώρου της ναυτιλίας και των 
μεταφορών, με την επιστημονική εγκυρότητα του University
of Derby, κορυφαίου βρετανικού πανεπιστημίου στις Διοικητικές 
Επιστήμες. Ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές εκπαίδευσης 
στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, συνάπτουμε 
στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους φορείς του
κλάδου όπως ο γερμανο - νορβηγικός νηογνώμονας DNV 
GL, ώστε να ενσωματώνουμε στα προγράμματά μας ισχυρές 
πιστοποιήσεις και να εκπαιδεύουμε τους φοιτητές μας
σε σύγχρονες πρακτικές.

Από τις πρώτες και πρωτοπόρες που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα το 1977, 
η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean College συνεργάζεται 
με το University of Derby, 1ο σε κατάταξη βρετανικό πανεπιστήμιο στην 
Ελλάδα και TOP-10 στη Βρετανία στις Διοικητικές Επιστήμες (Guardian 
University Guide, 2019). Η επιτυχία της Σχολής βασίζεται στην παροχή 
συνεχώς ανανεούμενων προγραμμάτων σπουδών, που πιστοποιούνται από 
κορυφαία επαγγελματικά σωματεία, όπως το UK Chartered Management 
Institute (CMI). Διαχρονικό μας μέλημα είναι η ανάπτυξη πολυεπίπεδων 
και αμφίδρομων σχέσεων με την αγορά, που εμπλουτίζουν τη διδασκαλία, 
αναπτύσσουν επαγγελματικές δεξιότητες στους φοιτητές και προσφέρουν 
σημαντικές προοπτικές καριέρας στους αποφοίτους μας.

      Η Ναυτιλία αποτελεί βασικό 
πυλώνα ανάπτυξης της Οικονοµίας, 
συνεισφέροντας το 10% του 
ελληνικού ΑΕΠ. Η ελληνόκτητη 
ναυτιλία αποτελεί την 1η δύναµη 
στην Ε.Ε. µε ποσοστό 50%, 
καθιστώντας τη χώρα µας παγκόσµια 
ηγέτιδα στο χώρο των θαλάσσιων 
µεταφορών και δηµιουργώντας την 
αντίστοιχη ανάγκη για καταρτισµένα 
στελέχη.”

      Το 1ο ΜΒΑ στην 
Ελλάδα προσφέρθηκε 
από το Business School 
του Mediterranean 
College το 1989!”

Συνεργασία µε Laredo State 
University, USA.

“

“

The Business School
Σχολή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων



    “Learn from industry-
renowned chefs and 
hospitality managers at one 
of the top UK universities 
for hospitality and culinary 
management.”

Centre for Contemporary 
Hospitality & Tourism

University of Derby
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“

The School of Tourism & Hospitality
Σχολή Τουρισµού & Φιλοξενίας

Η Σχολή Τουρισμού & Φιλοξενίας του Mediterranean College 
πρωτοπορεί, καθώς προσφέρει ακαδημαϊκά προγράμματα σε άκρως 
εφαρμοσμένα αντικείμενα, τα οποία ζητά η ελληνική τουριστική βιομηχανία: 
τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και την Επισιτιστική Διοίκηση. Η 
υπεροχή της Σχολής επισφραγίζεται από τη συνεργασία της με το Centre for 
Contemporary Hospitality & Tourism του University of Derby, κορυφαίου 
- TOP8 σε κατάταξη - βρετανικού πανεπιστημίου σε σπουδές Τουρισμού. 
Από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Σχολής, το διδακτικό προσωπικό 
που απαρτίζεται από καταξιωμένους επαγγελματίες, η εκμάθηση δύο ξένων 
γλωσσών ως μέρος του προγράμματος και η έμμισθη πρακτική άσκηση
των φοιτητών στους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους της χώρας.

      Το Mediterranean Professional Studies (Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης 2) 
διευρύνει τους επαγγελµατικούς ορίζοντες στις ∆ιοικητικές Επιστήµες, µέσα 
από τα προγράµµατα εξειδίκευσης – µετεκπαίδευσης Executive Diplomas. 
Φοιτητές, πτυχιούχοι και επαγγελµατίες αποκτούν βρετανική πιστοποίηση 
Pearson στον τοµέα επιλογής τους και δίνουν ώθηση στην καριέρα τους.”

“

“Το 1ο πανεπιστηµιακό πτυχίο στην Ελλάδα 
στις Επισιτιστικές Τέχνες.”

BA (Hons) Professional Culinary Arts 
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4 Campuses & Learning Resources

Το Mediterranean College λειτουργεί 
campuses με σύγχρονες εκπαιδευτικές 
εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Όλα τα campuses του Κολλεγίου, στα 
οποία στεγάζονται οι εκπαιδευτικές δομές 
και οι διοικητικές υπηρεσίες, βρίσκονται 
σε κεντρικά σημεία των πόλεων, ώστε 
να είναι εύκολα προσβάσιμα από τους 
φοιτητές με όλα τα διαθέσιμα μέσα 
μεταφοράς. Η επιλογή εγκαταστάσεων σε 
κομβικά σημεία των πόλεων προσδίδει 
επιπλέον πλεονεκτήματα, καθώς οι 
φοιτητές έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
πανεπιστημιακές και δημόσιες βιβλιοθήκες, 
σε κεντρικά βιβλιοπωλεία και σε άλλους 
χώρους επιστημονικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος.

Οι αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων 
του Mediterranean College, χωρητικότητας 
8-42 θέσεων, έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να επιτρέπουν στους φοιτητές 
να παρακολουθούν ευχάριστα τα μαθήματά 
τους και να ενισχύουν τη δημιουργικότητά 
τους. Η κάθε αίθουσα είναι εξοπλισμένη 
με άνετα καθίσματα και θρανία και έχει 
διαφορετική διάταξη, ώστε να προσαρμόζεται 
καλύτερα στις διδακτικές απαιτήσεις 
του μαθήματος που φιλοξενεί: σχολική 
διάταξη, διάταξη Π, ομαδοσυνεργατική 
διάταξη κ.λπ. Όλες οι αίθουσες διαθέτουν 
φυσικό φωτισμό, κλιματισμό,  σύγχρονα 
οπτικοακουστικά συστήματα με μικροφωνική 
εγκατάσταση και δυνατότητα προβολής και 
πρόσβαση στο internet. 

Campuses
Αίθουσες ∆ιδασκαλίας 
& Σεµιναρίων 

Το Mediterranean College διαθέτει 
ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την 
πραγματοποίηση διαλέξεων, ομιλιών και 
ανοιχτών εκδηλώσεων, είτε από τους 
καθηγητές του Κολλεγίου, στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων σπουδών, είτε από 
επισκέπτες καθηγητές και εξωτερικούς 
ομιλητές. Οι αίθουσες διαλέξεων και 
πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας 
80-120 θέσεων, είναι εξοπλισμένες με 
σύγχρονα οπτικοακουστικά συστήματα, 
τελευταίας τεχνολογίας μονάδες video – 
conferencing και ενσύρματη & ασύρματη 
πρόσβαση στο internet. Στους χώρους 
αυτούς πραγματοποιούνται οι ανοιχτές 
εκδηλώσεις του Κολλεγίου, όπως 
Ημέρες Καριέρας ή Open Days, ενώ 
φιλοξενούνται εκδηλώσεις φορέων και 
οργανισμών με τους οποίους το  
Mediterranean College διατηρεί 
συνεργασία.

Αίθουσες ∆ιαλέξεων 
& Πολλαπλών 
Χρήσεων

Μοναδικό Περιβάλλον Μάθησης
+Στο Mediterranean College επενδύουµε στις υποδοµές, ώστε οι φοιτητές  

µας να βρίσκουν όλα τα εργαλεία και να αναπτύσσουν όλα τα ερεθίσµατα  
για να εξελίξουν στο µέγιστο τις δεξιότητές τους.
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Χώροι Μελέτης, Συνεργατικής 
Μάθησης & Αναψυχής 

Computer Labs, 
Computer  
Centre & WiFi

Στα campuses του Κολλεγίου υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένοι χώροι που προάγουν τη μελέτη, 
τη συνεργατική μάθηση, τη δημιουργική απασχόληση και την κοινωνικοποίηση των φοιτητών 
του Mediterranean College. Στους χώρους αυτούς, οι φοιτητές μπορούν να  εργάζονται πάνω 
σε ομαδικά projects, να μελετούν ατομικά ή ομαδικά, να πραγματοποιούν συναντήσεις με τους 
καθηγητές και τους συμβούλους τους και να χρησιμοποιούν το κέντρο υπολογιστών ανοιχτής 
πρόσβασης για την εκπόνηση των εργασιών τους.
Στους χώρους αναψυχής υπάρχουν άνετα καθίσματα και καναπέδες, επιτραπέζια παιχνίδια, 
free press εφημερίδες και περιοδικά, ηχοσυστήματα, συστήματα προβολών για βίντεο και 
ταινίες, αυτόματοι πωλητές, ακόμα  και πινγκ-πονγκ! Οι φοιτητές μπορούν να περάσουν εδώ 
το διαθέσιμο χρόνο τους μεταξύ μαθημάτων, ενώ στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνται οι 
συναντήσεις και οι δραστηριότητες του Students’ Union και των φοιτητικών ομίλων του  
Mediterranean College. 

Οι φοιτητές Διοικητικών Επιστημών 
εκπαιδεύονται στα σύγχρονα 
Εργαστήρια Πληροφορικής του 
Κολλεγίου επάνω στην επεξεργασία 
κειμένων, λογιστικών φύλλων 
και παρουσιάσεων μέσα από τα 
προγράμματα της Microsoft καθώς 
και στο πακέτο στατιστικής ανάλυσης 
SPSS. Επιπλέον, έχουν στη διάθεσή 
τους εξειδικευμένα εργαστήρια με 160 
σταθμούς εργασίας για τη διεξαγωγή 
έρευνας, τη συγγραφή εργασιών 
και την πρακτική άσκηση. Στους 
υπολογιστές είναι εγκατεστημένα 
όλα τα απαραίτητα λογισμικά, ενώ 
προσφέρεται υπηρεσία εκτύπωσης
και φωτοτύπησης με κάρτα. Ασύρματη 
σύνδεση στο internet παρέχεται
στα περισσότερα σημεία των 
εγκαταστάσεων του Κολλεγίου. Κάθε 
φοιτητής είναι ευπρόσδεκτος να κάνει 
χρήση του δικού του laptop ή tablet 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή να 
εργαστεί μέσα στις εγκαταστάσεις του 
Mediterranean College.
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6 Specialist Labs & Workshops

Προσοµοίωση Επιχείρησης
Το εργαστήριο Προσομοίωσης 
Επιχείρησης χρησιμοποιεί το 
βραβευμένο λογισμικό  
SimVenture για να αναπαραστήσει, 
σε προσομοιωτικές συνθήκες,  
τη λειτουργία επιχειρήσεων. Οι 
φοιτητές λαμβάνουν μέρος σε ένα 
επιχειρησιακό παιχνίδι, στο οποίο 
έχουν το ρόλο του manager της 
επιχείρησης και καλούνται να πάρουν 
αποφάσεις μετά από έρευνα αγοράς 
και  μελέτη και ανάλυση δεδομένων 
του ανταγωνισμού και των πελατών. 

Οι αποφάσεις εκτείνονται στις 
περιοχές οργάνωσης, marketing, 
πωλήσεων και χρηματοοικονομικών. 
Η διαχείριση της εικονικής επιχείρησης 
γίνεται από ομάδες φοιτητών και 
ενισχύει την ομαδική εργασία, καθώς 
και την αντίληψη των συμμετεχόντων 
στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης 
των επιχειρήσεων και λήψης 
αποφάσεων. Το αποτέλεσμα είναι η 
σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, 
μέσα από μια άκρως δημιουργική 
μαθησιακή διαδικασία.

Εργαστήριo Τουρισµού
Σε ειδικά διαμορφωμένoυς χώρους που προσομοιώνουν τομείς ξενοδοχείου, οι φοιτητές
των προγραμμάτων της Σχολής Τουρισμού & Φιλοξενίας μαθαίνουν τις τεχνικές εξυπηρέτησης 
πελατών, στησίματος τραπεζιών, σέρβις φαγητού και ποτών, housekeeping μέσα από 
διαδραστικά εργαστήρια, σεμινάρια και προσομοιώσεις (simulations). 

Εργαστήρια 
Γαστρονοµίας
Οι φοιτητές του BA (Hons) Professional Culi-
nary Arts έχουν στη διάθεσή τους εργαστήρια 
μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής στα οποία 
διεξάγονται workshops και
master-classes από καταξιωμένους 
επαγγελματίες. Επιπλέον, κάνουν χρήση 
των εργαστηρίων, με την εποπτεία των 
καθηγητών τους, για παρασκευές που 
ζητούνται στο πλαίσιο των απαιτήσεων του 
προγράμματος, αλλά και για τη διεκπεραίωση 
πραγματικών catering events, τα οποία 
είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Τα Εργαστήρια Γαστρονομίας 
διαθέτουν επαγγελματικό εξοπλισμό για μαζική 
παραγωγή εδεσμάτων, που προσομοιώνει τις 
πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι φοιτητές 
του προγράμματος επισκέπτονται, επίσης, 
επαγγελματικές κουζίνες σε εστιατόρια και 
ξενοδοχεία, ενώ εκπαιδεύονται στην– υψηλών 
προδιαγραφών - επαγγελματική κουζίνα 
της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας, όπου 
παρακολουθούν επιδείξεις από εταιρίες 
του κλάδου και καταξιωμένους chef ή/και 
διεξάγουν παρασκευές.
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Βιβλιοθήκη
Στο Mediterranean College λειτουργούν πλήρεις, δανειστικές 
βιβλιοθήκες με έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, 
αναγνωστήρια και ψηφιακές υπηρεσίες για όλα τα επιστημονικά 
πεδία σπουδών του Κολλεγίου.

Πηγές:
w Συλλογή >15.000 τόμων βιβλίων σε ελληνικά και αγγλικά
w Τμήμα Ακαδημαϊκών Άρθρων και Περιοδικών
w Υλικό Αναφοράς (Reference Material)  που περιλαμβάνει  
    καταλόγους, λεξικά, αναφορές εταιριών και φορέων, σημειώσεις  
    καθηγητών κ.λπ.
w Εγχειρίδια Μάθησης (Study Skills Handbooks) με οδηγίες  
   και συμβουλές για την επιτυχία των φοιτητών σε σπουδές  
   πανεπιστημιακού επιπέδου
w Αρχείο Διπλωματικών Εργασιών με επιλεγμένες πτυχιακές εργασίες  
   παλαιότερων αποφοίτων

Yπηρεσίες:
w Δανεισμός βιβλίων 
w Γραφείο πληροφοριών και συμβουλευτική στην αναζήτηση πηγών
w Αναγνωστήριο 
w Ηλεκτρονικός βιβλιογραφικός κατάλογος
w Online αναζήτηση, έλεγχος διαθεσιμότητας, δέσμευση βιβλίων και   
   ανανέωση δανεισμού 
w Computer Room & Wi-Fi
w Υπηρεσίες εκτύπωσης και φωτοτύπησης
w Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη χρήση της Βιβλιοθήκης
w Κατάλογος Δημοσίων, Πανεπιστημιακών και online Βιβλιοθηκών 

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη:
Παράλληλα με την κλασική βιβλιοθήκη, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση 
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του University of Derby, η οποία διαθέτει 
χιλιάδες e-books και ακαδημαϊκά άρθρα αλλά και άλλες σύγχρονες 
πηγές πληροφόρησης, όπως βάσεις δεδομένων, εφημερίδες, 
εταιρικές εκθέσεις, imagebanks, μελέτες κ.α.

+Οι ψηφιακές υπηρεσίες του Mediterranean College ενισχύουν τις κλασικές 
µαθησιακές υποδοµές και δίνουν απόλυτη ευελιξία στους φοιτητές να µελετούν 
στο δικό τους τόπο και χρόνο, βελτιστοποιώντας το εκπαιδευτικό αποτέλεσµα!

Ψηφιακή Πλατφόρµα Μάθησης “MC Class”
H ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης του Κολλεγίου 
έρχεται να συμπληρώσει τη φυσική παρακολούθηση στην τάξη και 
να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από τις σελίδες 
του MC Class οι φοιτητές:

w Λαμβάνουν σημειώσεις και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε  
   μάθημα
w Λαμβάνουν τα θέματα των εργασιών και τις προθεσμίες  
   υποβολής τους
w Έχουν πρόσβαση σε Εγχειρίδια  και Κανονισμούς Λειτουργίας του  
   Κολλεγίου και του Πανεπιστημίου
w Ενημερώνονται για το πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων
w Υποβάλλουν τις εργασίες τους και λαμβάνουν  γραπτό feedback
w Ενημερώνονται για την πρόοδό τους (βαθμολογία, απουσίες)
w Πληροφορούνται για όλες τις εκπαιδευτικές και λοιπές εκδηλώσεις  
   του Κολλεγίου
w Συμπληρώνουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης 
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+
Οι εκπαιδευτικές δράσεις του  
Mediterranean College είναι 
στοχευµένες στις ανάγκες της κάθε 
Σχολής, εξασφαλίζουν µία πλούσια 
µαθησιακή εµπειρία και οδηγούν σε 
ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνώσεων 
και επαγγελµατικών και ερευνητικών 
δεξιοτήτων για τους φοιτητές µας.

Ηµερίδες & Ανοιχτές Οµιλίες

Εκπαιδευτικές 
Επισκέψεις

Business Games  
& ∆ιαγωνισµοί 

Σεµινάρια, Εργαστήρια 
& Masterclasses 

Επισκέπτες Οµιλητές 

Οι Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Nαυτιλιακών Σπουδών και Τουρισμού 
& Φιλοξενίας οργανώνουν σε τακτική βάση ημερίδες και ομιλίες ανοιχτής 
πρόσβασης στο ευρύτερο κοινό, πάνω σε επίκαιρα ζητήματα των 
Επιχειρήσεων, της Οικονομίας, της Ναυτιλίας, του Marketing, του Τουρισμού 
και του Επισιτισμού. Οι δράσεις αυτές πλαισιώνονται από διακεκριμένους 
εισηγητές, οι οποίοι προέρχονται από επιχειρήσεις, οργανισμούς, την Πολιτεία, 
την Ακαδημία και θεσμικούς φορείς.
Η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών μας σε υψηλού επιπέδου επιστημονικές
συναντήσεις οδηγεί σε ουσιαστική διεύρυνση των γνώσεών τους και
εμπλουτισμό του βιογραφικού τους. Πρόσφατες διοργανώσεις: Social Media
& Digital Marketing, Ηγεσία υπό Πίεση, Η Μετάβαση της Ναυτιλίας στην 
Ψηφιακή Εποχή, το Λιανεμπόριο σε καιρούς Κρίσης, Incentive Travels,
η Επιχειρηματικότητα στη σύγχρονη e- ποχή κ.α.

Βασική πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Διοικητικών 
Σχολών του Mediterranean College αποτελούν οι 
εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και 
επαγγελματικές εκθέσεις, όπου οι φοιτητές γνωρίζουν τον 
τρόπο λειτουργίας τους και ενημερώνονται για τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των επαγγελματικών κλάδων.
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι προσεκτικά σχεδιασμένες,
ώστε να συνδέονται με μαθήματα που διδάσκονται οι
φοιτητές και να οδηγούν σε συγκεκριμενα μαθησιακά
αποτελέσματα. Μερικές από τις πιο πρόσφατες: 8ο  
Πανόραμα Επιχειρηματικότητας, Orphee Beinoglou, Grande 
Bretagne, COCO MAT, IKEA, Costa Navarino, Μουσείο Τράπεζας 
Ελλάδος, HoReCa, Hilton Hotel, Posidonia 2018, Εltrak.

Η συμμετοχή σε επιχειρησιακά παίγνια (business games) 
και διαγωνισμούς αποτελεί μία εξαιρετική εμπειρία, καθώς 
οι φοιτητές ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους, θέτουν 
σε πρακτική εφαρμογή τις γνώσεις τους και αποκτούν 
ευκαιρίες για διάκριση και προβολή! Οι φοιτητές του 
Κολλεγίου ενθαρρύνονται να συμμετέχουν, τόσο στους 
δημοφιλείς πανελλαδικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς, 
όσο και στα business games που διοργανώνει το ίδιο το 
Mediterranean, μέσω του εξειδικευμένου εργαστηρίου 
προσομοίωσης επιχειρήσεων που διαθέτει (SimVenture). 

Σεμινάρια, εργαστήρια και masterclasses 
πραγματοποιούνται για την περαιτέρω εμβάθυνση και
εξειδίκευση σε συγκεκριμένα θέματα. Η διδασκαλία
γίνεται βιωματικά, από καταξιωμένους επαγγελματίες
και οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν συγκεκριμένες
γνώσεις και δεξιότητες, άμεσα εφαρμόσιμες στην πράξη.
Ενδεικτική θεματολογία: Social Media - Facebook Ads,
Budgeting Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Being a Cham-
pion in a Recession, Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας, 
Γευσιγνωσία Ελαιόλαδου, Μια μέρα στη ζωή ενός 
Executive Chef.

Οι καθηγητές  του Mediterranean College προσκαλούν συχνά στην τάξη 
επισκέπτες ομιλητές (guest lecturers), οι οποίοι αποτελούν καταξιωμένα 
διοικητικά στελέχη ή επαγγελματίες - επιχειρηματίες. Οι ομιλίες από 
επισκέπτες μεταδίδουν στους φοιτητές πολύτιμες γνώσεις πάνω στις 
σύγχρονες τάσεις της αγοράς και σε εξειδικευμένες επαγγελματικές 
πρακτικές αλλά και χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας 
επιχειρήσεων, οργανισμών και κλάδων. Απώτερος στόχος είναι οι φοιτητές 
να αντιληφθούν την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας που διδάσκονται και 
να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας, χτίζοντας το δικό τους δίκτυο 
επαφών (networking).

Εκπαιδευτικές ∆ράσεις
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Το Student Excellence Conference (SEC) 
είναι το Ετήσιο Διεπιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο του 
Mediterranean College και αποτελεί μία σπουδαία 
επιστημονική συνάντηση της φοιτητικής κοινότητας. Στο 
SEC, το οποίο διοργανώνεται στα πρότυπα διεθνών 
ακαδημαϊκών συνεδρίων, συμμετέχουν φοιτητές  
και πρόσφατοι απόφοιτοι του Mediterranean  
College, άλλων ιδιωτικών Κολλεγίων, Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ.  Στο πλαίσιο του συνεδρίου, παρουσιάζονται 
επιλεγμένες επιστημονικές εργασίες από τους φοιτητές 
και γίνονται ανακοινώσεις ευρύτερου διεπιστημονικού 
ενδιαφέροντος. 
Το Student Excellence Conference καλούνται να 
παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές του Κολλεγίου, οι 
γονείς τους αλλά και επαγγελματίες του κάθε κλάδου 
και πιθανοί εργοδότες των φοιτητών μας.  Η ενεργή 
συμμετοχή στο συνέδριο διευρύνει τις εμπειρίες, 
αναπτύσσει τις δεξιότητες έρευνας και παρουσίασης 
των φοιτητών, αλλά και προσφέρει βήμα προβολής της 
δουλειάς τους στο ευρύτερο κοινό. Επιπλέον, μέσα από 
το συνέδριο δίνονται ευκαιρίες μετεκπαίδευσης, καθώς 
στο φοιτητή/ φοιτήτρια με την καλύτερη επιστημονική 
εργασία απονέμεται πλήρης υποτροφία σε μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα του Mediterranean College.
Οι φοιτητές στις Διοικητικές Επιστήμες δίνουν κάθε χρόνο 
δυναμικό «παρών» στη διοργάνωση. Στα τελευταία 
συνέδρια είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
πλήθος παρουσιάσεων σχετικά με θέματα όπως τα social 
media και το διαδίκτυο στις ελληνικές επιχειρήσεις, το 
ιδανικό περιβάλλον εργασίας, καινοτομία στην ανάπτυξη 
υπηρεσιών, στρατηγική ανάλυση marketing κ.α.

Student Excellence 
Conference

Great Minds Act Now

Find out more:
www.sec.edu.gr
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Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας 

Κέντρο Ακαδηµαϊκών ∆εξιοτήτων

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που απολαμβάνουν 
οι προπτυχιακοί φοιτητές του Mediterranean College είναι η 
εκπαίδευσή τους στα Ελληνικά και Αγγλικά και η ανάδειξή τους, 
σε δίγλωσσους επαγγελματίες στην επιστήμη τους. 
Το English Department είναι το εξειδικευμένο τμήμα του 
Κολλεγίου, που φροντίζει για την ομαλή μετάβαση των φοιτητών 
από την ελληνόφωνη στην αγγλόφωνη διδασκαλία και την 
υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. 
Η διδασκαλία και εκμάθηση της γλώσσας υποστηρίζεται από το 
εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό, τα ειδικά ενισχυτικά μαθήματα 
Αγγλικών για φοιτητές που δε διαθέτουν το απαιτούμενο 
υπόβαθρο, καθώς και την παροχή πιστοποίησης επαγγελματικών
Ειδικών Αγγλικών του University of Greenwich σε όλους τους 
φοιτητές.

Το Κέντρο Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων (Academic Skills Centre)
του Mediterranean College προσφέρει στους φοιτητές εξατομικευμένη 
υποστήριξη σε θέματα ακαδημαϊκών δεξιοτήτων όπως συγγραφή εργασιών, 
δεξιότητες παρουσίασης, κριτική σκέψη & ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, ορθή 
χρήση παραπομπών, κ.λπ. Επιπλέον, για τους φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες 
(Δυσλεξία, ΔΕΠ-Υ, κ.α.) σχεδιάζει εξατομικευμένες στρατηγικές μελέτης και 
εξετάζει δυνατότητες προσαρμογών στον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης.

150 λ

Με στόχο την ομαλή προσαρμογή στη δομή 
του βρετανικού συστήματος εκπαίδευσης 
και την κατανόηση των απαιτήσεων του 
προγράμματος σπουδών, η πρώτη εβδομάδα 
κάθε ακαδημαϊκού έτους (Induction Week) 
είναι αφιερωμένη στη γνωριμία των νέων 
φοιτητών με την κοινότητά μας. Κατά τη 
διάρκεια της Εβδομάδας Ένταξης οι φοιτητές 
γνωρίζονται με το ακαδημαϊκό και διοικητικό 
προσωπικό, λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό 
για το περιεχόμενο των σπουδών τους 
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δομές 
του Κολλεγίου και εξοικειώνονται με τις 
εγκαταστάσεις μας.

Εβδοµάδα Ένταξης 

+
Στο Mediterranean College αντιµετωπίζουµε τους φοιτητές µας ως 
ξεχωριστές προσωπικότητες και τους παρέχουµε υπηρεσίες υποστήριξης  
από την πρώτη ηµέρα φοίτησης και καθ’ όλη την πορεία τους προς την επιτυχία!

Υποστήριξη  
Φοιτητών
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Υποτροφίες

Συµβουλευτικό Κέντρο

Προσωπικός Σύµβουλος 
– Καθηγητής

Με την πεποίθηση πως όλοι πρέπει να έχουν ευκαιρίες 
στην εκπαίδευση,  η παροχή κοινωνικών υποτροφιών είναι 
πλέον  μακροχρόνια παράδοση για το Mediterranean College. 
Κάθε χρόνο το Κολλέγιο διαθέτει υποτροφίες, με κοινωνικά και 
ακαδημαϊκά κριτήρια, σε άτομα που προτείνονται από διάφορους 
συνεργαζόμενους κοινωνικούς φορείς, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, ενώσεις, σωματεία, δήμους και περιφέρειες. 
Παράλληλα, επιβραβεύει τους φοιτητές του με τις υψηλότερες 
ακαδημαϊκές επιδόσεις ή άλλες διακρίσεις, παρέχοντας 
υποτροφίες για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη ή για τη συνέχιση σε 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

Αναγνωρίζοντας πως η φοιτητική ζωή αποτελεί μία μεταβατική 
περίοδο, τόσο για τους προπτυχιακούς όσο και για τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, το Mediterranean College παρέχει 
τη δυνατότητα υποστήριξης από επαγγελματίες Συμβούλους 
Ψυχολόγους, μέσω του Counselling Centre. Οι Σύμβουλοι του 
Κέντρου βρίσκονται στη διάθεση όλων των φοιτητών, για να 
προσφέρουν συμβουλευτική σε προσωπικά, συναισθηματικά ή 
ψυχολογικά θέματα, σε ένα περιβάλλον φροντίδας, αμοιβαίου 
σεβασμού, εμπιστοσύνης και εχεμύθειας.  

Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της φοίτησης, σε κάθε 
φοιτητή ανατίθεται ένας προσωπικός σύμβουλος - καθηγητής 
(personal tutor). Ρόλος του personal tutor είναι να καθοδηγεί και να 
υποστηρίζει το φοιτητή σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Πέραν 
των προκαθορισμένων συναντήσεων, οι φοιτητές ενθαρρύνονται 
να επικοινωνούν με τον tutor τους κάθε φορά που επιθυμούν να 
ζητήσουν συμβουλές για το πρόγραμμα που παρακολουθούν, να 
συζητήσουν τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν την απόδοσή τους και 
να λάβουν πληροφορίες σε θέματα επαγγελματικής και προσωπικής 
ανάπτυξης.

30 λ
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“ Η φοίτηση στο πρόγραμμα 
BA(Hons) Business Studies ήταν 

εκπληκτική εμπειρία. 
Γνώρισα αξιόλογους 

καθηγητές που 
με βοήθησαν να 
διευρύνω τους 

ορίζοντες μου και να 
βγω  δυναμικά στην 

αγορά εργασίας, όχι μόνο 
με τη βοήθεια ενός χαρτιού αλλά 
με πραγματικές και αξιόλογες 
γνώσεις. Πιστεύω πως είναι ένα 
από τα καλύτερα κολλέγια και 
για αυτό το λόγο συνεχίζω και το 
μεταπτυχιακό μου εδώ.”                      

∆έσποινα Τσαµοπούλου
BA (Hons) Business Studies

+

“Η φοίτηση μου στο Mediterra-
nean College ήταν κάτι παραπάνω 

από ικανοποιητική. Οι σύγχρονες 
μέθοδοι διδασκαλίας, η οργανωτική 

δομή, η γνώση των διδασκόντων 
καθηγητών με έκαναν να αντιλαμβάνομαι

συνέχεια ότι βρίσκομαι στον κατάλληλο χώρο
και με τους κατάλληλους ανθρώπους για

την επίτευξη του σκοπού μου.”

∆ηµήτρης Μπάγιας 
Executive Diploma in Shipping

+
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Φοιτητική Ζωή
+Στο Mediterranean College συµβάινουν πολλά, εντός κι εκτός των 

αιθουσών διδασκαλίας. Μέσα από πλήθος ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι φοιτητές µας περνούν µερικά από τα πιο όµορφα 
και δηµιουργικά χρόνια της ζωής τους.

Student  
Affairs Office

Students’ Union
Επίκεντρο της φοιτητικής ζωής είναι ο Σύνδεσμος 
Φοιτητών του Mediterranean College (Students’ 
Union)! Πέρα από την εκπροσώπηση των φοιτητών 
στα ακαδημαϊκά όργανα του Κολλεγίου, το  
Students’ Union έχει αναλάβει να φέρει πιο κοντά 
τους φοιτητές όλων των προγραμμάτων και να τους 
προσφέρει μία φοιτητική ζωή πλούσια σε εμπειρίες!

∆ραστηριότητες Students’ Union 
• Εκδρομές σε Ελλάδα & εξωτερικό
• Πάρτυ & χοροί
• Θεματικές βραδιές (μουσικής, σινεμά, θεάτρου)
• Καραόκε
• Paintball
• Tουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών
• Αθλητικά τουρνουά (5Χ5, μπάσκετ, πινκγ-πονγκ)
• Εθελοντικές δράσεις 

Φοιτητές που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα ή 
χόμπυ σχηματίζουν τα Student Clubs και  
Societies του Mediterranean College, που 
αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία να ασχοληθούν 
με ό,τι τους παθιάζει. 
Κάθε Λέσχη ή Όμιλος οργανώνει ενδιαφέρουσες 
και πρωτότυπες θεματικές δραστηριότητες για τα 
μέλη του αλλά και για το ευρύτερο κοινό! Ενδεικτικά 
λειτουργούν: business society, psychology 
society, λέσχη θεάτρου, λέσχη βιβλίου, ομάδα 
σωματικής έκφρασης, ομάδα εθελοντισμού, λέσχη 
φωτογραφίας κ.α.

Ο διοικητικός συντονισμός των 
δραστηριοτήτων του Students’ 
Union και η λειτουργία των Clubs & 
Societies πραγματοποιείται μέσα από 
το Γραφείο Υποθέσεων Φοιτητών του 
Mediterranean College. 

Υπηρεσίες 
• Εκλογές Students’ Union
• Φοιτητική κάρτα & προνόμια    
   φοιτητών
• Newsletter & social media  
   Students’ Union 
• Διαμονή φοιτητών/ εστίες 
• Εβδομάδα Εθελοντισμού  
• Συντονισμός εξω-ακαδημαϊκών     
   ρόλων φοιτητών (student  
   assistants, College ambassadors    
   κ.λπ.)
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Κορυφαία στιγμή του σχεδίου 
απασχολησιμότητας αποτελεί το MC  
Employability Fair, μία μοναδική διοργάνωση 
που έχει ως στόχο να φέρει τους νέους σε 
επαφή με την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση 
και την επιχειρηματικότητα.
Στο MC Employability Fair διεξάγονται: 
• Ημέρες Καριέρας με περισσότερες από 
45 μεγάλες εταιρίες και οργανισμούς, που 
προσφέρουν θέσεις εργασίας ή πρακτικής.
• Open Seminars και Masterclasses 
σε επίκαιρα ζητήματα της επιστήμης, της 
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.
• Παράλληλα Εργαστήρια – Workshops, 
όπως διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας, 
συμβουλευτική καριέρας, σύνταξη 
βιογραφικού σημειώματος κ.α. 

Οι Εβδομάδες Απασχολησιμότητας του 
Κολλεγίου είναι τοποθετημένες μέσα στο 
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και πλήρως 
προσανατολισμένες στη διασύνδεση των 
φοιτητών μας με κορυφαίους επαγγελματίες, 
εταιρίες και οργανισμούς του κλάδου τους. 
Περιλαμβάνουν στοχευμένες δράσεις ανά 
Σχολή, όπως:
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
• Ομιλίες & πάνελ επαγγελματιών
• Σεμινάρια & εργαστήρια ανάπτυξης  
   επαγγελματικών δεξιοτήτων
• Θεματικές διαλέξεις
• Success stories αποφοίτων  
   Mediterranean College 
• Παρουσιάσεις εταιριών και φορέων  
   για ανοιχτές θέσεις πρακτικής  
   ή εθελοντισμού 

MC Employability Fair

MC Employability 
Weeks

Το Networking, ή αλλιώς 
επαγγελµατική δικτύωση, 
είναι στο επίκεντρο των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
και δραστηριοτήτων 

απασχολησιµότητας του  
Mediterranean College. Έτσι, 
δίνουµε την ευκαιρία στους 
φοιτητές µας να έρθουν σε 
επαφή µε καταξιωµένους 

επαγγελµατίες, να γνωρίσουν 
τους µελλοντικούς τους 

συναδέλφους, να ανταλλάξουν 
απόψεις και προβληµατισµούς, 

να αναπτύξουν σχέσεις 
και φυσικά να δικτυωθούν, 
µε σκοπό να αποκτήσουν 

συµµάχους στην προσπάθεια 
ένταξης κι ανέλιξης στην 

αγορά εργασίας.

Employability Scheme 
+Το MC Employability Scheme® είναι το πρωτοποριακό σχέδιο ανάπτυξης 

της απασχολησιµότητας των φοιτητών του Mediterranean College. Μέσα από 
τα αναµορφωµένα προγράµµατα σπουδών, τις στοχευµένες δράσεις και τις 
εξατοµικευµένες υπηρεσίες σταδιοδροµίας, οι απόφοιτοί µας αποκτούν προβάδισµα 
στην αγορά εργασίας.

Networking 

ABILITYEMPLOY
FAIR

ABILITYEMPLOY
SCHEME

Find out more: www.mc-employability.gr
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Education Awards

Education 
Festival

Τα Βραβεία Εκπαίδευσης αποτελούν μία μεγάλη πρωτοβουλία του 
Mediterranean College. Περιλαμβάνουν κατηγορίες βραβείων 

σε δέκα επιστημονικούς κλάδους και αναδεικνύουν, ανάμεσα σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, εκείνους τους 
φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους με εξαιρετικές ακαδημαϊκές 
επιδόσεις αλλά και με ενασχόληση με παράλληλες επαγγελματικές 
και κοινωνικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών.
Τα Education Awards έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν πρότυπα 
στους νέους και να τους ενθαρρύνουν να διευρύνουν τους 
ορίζοντές τους, να διακριθούν και να εξελιχθούν στον τομέα τους. 

Παράλληλα, οι νικητές κάθε κατηγορίας κερδίζουν πλήρη υποτροφία 
σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Mediterranean College αλλά και 
ραντεβού εργασίας με την κορυφαία επιχείρηση ή οργανισμό της 
κατηγορίας στην οποία διακρίθηκαν.

Find out more: www.education-awards.gr

Οι φοιτητές του Mediterranean College 
συμμετέχουν ενεργά στο μεγαλύτερο 

και πλέον πρωτοποριακό εκπαιδευτικό 
φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη, το 

Education Festival. Το Φεστιβάλ παρέχει 
κάθε χρόνο από το 2009, 4 μήνες 

δωρεάν εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, 
με περισσότερα από 140 σεμινάρια και 

συνδιοργανώνεται από το Mediterranean 
College και  το ΙΕΚ Άλφα.

Find Out More:
www.education-festival.edu.gr

Ο κ. Τιµ Ανανιάδης, Managing Director Hotel Grande Bretagne / Hotel King George 
& Area Manager σε Ελλάδα/Κύπρο & Βαλκάνια της Starwood Hotels and Resorts, η 
κα. Κατερίνα Ξυνή, Head of Mediterranean College, ο Κωνσταντίνος  Μπολοβίνης, 
νικητής της κατηγορίας Tourism των Education Awards 2015 και ο κ. Γεώργιος 
∆ολαπτσής, ∆ιευθυντής Υποδοχής  N.J.V  ATHENS PLAZA
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∆ίκτυο Συνεργατών
Business
Tourism &
Hospitality
Shipping

Όλες οι δράσεις απασχολησιµότητας του Κολλεγίου υποστηρίζονται πλήρως 
από το  MC Career Office. Οι σύµβουλοι σταδιοδροµίας του γραφείου 
αναπτύσσουν δεσµούς µε επιχειρήσεις και οργανισµούς για την εξασφάλιση 
θέσεων εργασίας και πρακτικής, σχεδιάζουν µε τους φοιτητές το ατοµικό 
τους πλάνο καριέρας, τους υποστηρίζουν σε θέµατα αναζήτησης εργασίας 
και διεξάγουν σεµινάρια ανάπτυξης επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 

{



 Graduation & Alumni Club 17

www.medcollege.edu.gr

Τελετή Αποφοίτησης

Club Αποφοίτων

Η ετήσια, μεγαλοπρεπής τελετή αποφοίτησης του Mediterranean 
College είναι η σημαντικότερη ημέρα στη ζωή του Κολλεγίου. Μια 
μέρα χαράς και περηφάνιας για τους αποφοίτους μας, επιστέγασμα των 
προσπαθειών τους και ορόσημο για την έναρξη της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας τους. Η τελετή αποφοίτησης ακολουθεί το τελετουργικό 
των βρετανικών Πανεπιστημίων. Εκτός από τους συγγενείς και φίλους, 
το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Κολλεγίου, στην τελετή 
παρίστανται, επίσης,  εκπρόσωποι του University of Derby καθώς και 
εξέχουσες προσωπικότητες της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής της χώρας.

Όλοι οι απόφοιτοι του Mediterranean College ανήκουν στο MC 
Alumni Club, τον ισχυρότερο και μεγαλύτερο σύνδεσμο αποφοίτων 
στο χώρο των ελληνικών ιδιωτικών Κολλεγίων, με πάνω από 
17.000 μέλη!
Προνόμια Αποφοίτων:

• Yearbook 

• Alumni Card με εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες εταιρίες

• Υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας

• Δυνατότητα χρήσης βιβλιοθήκης

• Newsletter & social media αποφοίτων

• Δωρεάν σεμινάρια 

• Δικτύωση αποφοίτων (reunions & networking events)

building
networks.

#Higher Education.
network
time
life1

+Ο δεσµός των φοιτητών µε το Κολλέγιο δε σταµατά µε την αποφοίτηση, αλλά 
κάθε φοιτητής που πέρασε από εδώ µένει πάντα µέρος της κοινότητάς µας και 
υποστηρίζεται από αυτήν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας.

MC Alumni 
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“Η εμπειρία μου από τη Σχολή 
Διοίκησης του κολλεγίου είναι 

μοναδική. Αυτό που θα 
με έκανε να διαλέξω 

ξανά το ΜΒΑ του 
Mediterranean 
College είναι 

η διάδραση 
των μαθημάτων. 

Καθηγητές και φοιτητές 
βρίσκονται στην αγορά εργασίας 
και η μάθηση γίνεται με 
πραγματικά παραδείγματα και όχι 
με θεωρίες που περιγράφονται 
στις γραμμές ενός βιβλίου. 
Ό,τι μάθαινα μπορούσα να το 
χρησιμοποιώ την επόμενη μέρα 
στη δουλειά μου κι αυτό ήταν το 
πιο σημαντικό από όλα.”

Νικόλαος Χουρδάκης
Master of Business Administration

+
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Business School 
 Master’s

MBA Global
MBA Global Finance
MSc Marketing Management

 Bachelor’s
BA (Hons) Business Management
BA (Hons) Business (Marketing)
BA (Hons) Business (Finance)

 Executive Diplomas
Business Administration
Marketing & Sales Management
Financial Management for Small  &

    Medium Business
Leadership & Human Resources 

     Management 
Sports Management
Healthcare Management
Digital & Social Media Marketing

1o  
MBA ΣΤΗΝ  
ΕΛΛΑ∆Α       

82%   
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

8:1 ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ / 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ      

120  
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

%

+Από τις πρώτες και 
πρωτοπόρες σχολές που 
ιδρύθηκαν για σπουδές 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
στην Ελληνική ιδιωτική 
εκπαίδευση.

Αναγνωρισµένο πτυχίο 
από το University of Derby, 
το κορυφαίο σε κατάταξη 
βρετανικό πανεπιστήµιο 
στην Ελλάδα σε σπουδές 
Business (Guardian  
University Guide).

Ανανεωµένα 
προγράµµατα σπουδών, 
πιστοποιηµένα από τον 
κορυφαίο επαγγελµατικό 
φορέα CMI (UK Chartered 
Management Institute).

Πρωτοποριακό σχέδιο 
δικτύωσης & ανάπτυξης 
της απασχολησιµότητας 
των φοιτητών µας (MC 
Employabiltiy Scheme® ) µε 
τη συµβολή 120 κορυφαίων 
επιχειρήσεων.

Το 1o ΜΒΑ στην Ελλάδα 
(1989) και το δηµοφιλέστερο 
σήµερα, µε περισσότερους 
από 150 φοιτητές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ+
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Το ΜΒΑ είναι το σημείο αναφοράς του επιτυχημένου manager στο σύγχρονο επιχειρηματικό 
κόσμο και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη θερμοκοιτίδα των ηγετών του μέλλοντος. Τη διεθνή 
αναγνώριση του προγράμματος εξασφαλίζει το πτυχίο του University of Derby καθώς και το 
περιεχόμενο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις πιστοποίησης των αποφοίτων από το Chartered 
Management Institute (CMI).
Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσει στους φοιτητές πλήρη γνώση όλων των λειτουργιών της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων στο διεθνή στίβο. Στη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές ενισχύουν τις 
ηγετικές τους ικανότητες, μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ηγεσίας και της διοίκησης  
και εμβαθύνουν σε πεδία όπως η στρατηγική των επιχειρήσεων, η λειτουργία της αγοράς, η χρήση 
αναλυτικών/στατιστικών εργαλείων για τις αποφάσεις τους, η διοίκηση αλλαγών, διαχείριση ρίσκου 
και η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας. To πρόγραμμα προβλέπει τη συμμετοχή των φοιτητών σε 
συμβουλευτική και projects για οργανισμούς, ενώ η διπλωματική εργασία αναπτύσσει περαιτέρω τις 
ικανότητές τους στην έρευνα και την επίλυση προβλημάτων.

MBA GlobalΙσχυρό ΜΒΑ από το University of 
Derby, το Νο1 σε κατάταξη βρετανικό 
πανεπιστήµιο στην Ελλάδα σε σπουδές 
Business (Guardian University Guide 
2019).

Το Mediterranean College 
προσέφερε  το 1ο ΜΒΑ στην 
Ελλάδα (1989). Σήµερα, αποτελεί το 
δηµοφιλέστερο ΜΒΑ στη χώρα, µε 
περισσότερους από 150 φοιτητές. 

Πιστοποιηµένο από το Chartered 
Management Institute (CMI), το 
κορυφαίο επαγγελµατικό σωµατείο 
για managers και ηγέτες στο Ηνωµένο 
Βασίλειο. 

Συµµετέχουν διακεκριµένα 
στελέχη ελληνικών & πολυεθνικών 
επιχειρήσεων, προσφέροντας 
εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης 
(networking).

Ισχυρός διεθνής προσανατολισµός 
σε όλες τις θεµατικές ενότητες.

∆ιδασκαλία προσαρµοσµένη 
στις ανάγκες στελεχών (ψηφιακή 
πλατφόρµα, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, 
ατοµική υποστήριξη, αξιολόγηση µέσω 
γραπτών εργασιών  κ.α.).

Ανάπτυξη επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων συµµετεχόντων µέσα από 
workshops,  business games και team-
building events.

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική 
νομοθεσία, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, 
επαγγελματικά ισοδύναμου των 
Πανεπιστημίων και μπορούν να ισοτιμήσουν 
το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές 
(μέσω ΣΑΕΠ).
Ως κάτοχοι ΜΒΑ έχουν αποκτήσει τις 
απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ηγηθούν 
ομάδων, τμημάτων, επιχειρήσεων και 
οργανισμών, στο ελληνικό ή διεθνές 
επιχειρησιακό περιβάλλον και να 
διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις με υψηλές 
απολαβές. Διαθέτουν επίσης τα εφόδια να 
ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν τη δική τους 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να 
συνεχίσουν περαιτέρω σπουδές για την 
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος DBA 
ή PhD.

Strategic and Financial Performance Management 
Business Research Methods and Data Analysis 
Critical Perspective in Strategic Management & Leadership 
Risk Management in Global Context 
Global Strategic Operations, Markets and Resources 
Global Supply Chain Management and Logistics 
Transforming Personal Skills 
Career Coaching and Mentoring 
Dissertation 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

+

+

Πτυχίο Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ ανεξαρτήτως ειδικότητας Εργασιακή εµπειρία 2 ετών Απολυτήριο 
Λυκείου & σηµαντική διοικητική εµπειρία (για στελέχη  χωρίς 1ο πτυχίο) Καλή γνώση της Αγγλικής 
Γλώσσας για το Αγγλόφωνο πρόγραµµα (CAE, IELTS 6.5, TOEFL 220 ή αντίστοιχο)

University of Derby  Οκτώβριο & Φεβρουάριο  Ελληνική ή Αγγλική   2έτη

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+
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Το ΜΒΑ είναι το σημείο αναφοράς του επιτυχημένου manager στο σύγχρονο επιχειρηματικό 
κόσμο και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη θερμοκοιτίδα των ηγετών του μέλλοντος. Τη διεθνή 
αναγνώριση του προγράμματος εξασφαλίζει το πτυχίο του University of Derby καθώς και το 
περιεχόμενο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις πιστοποίησης των αποφοίτων από το Chartered 
Management Institute (CMI).
Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσει στους φοιτητές πλήρη γνώση όλων των λειτουργιών της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων με έμφαση στη χρηματοοικονομική διοίκηση σε διεθνές περιβάλλον, 
όπου οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές είναι μέρος των στρατηγικών  επιλογών των εταιριών. 
Στη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές ενισχύουν τις ηγετικές τους ικανότητες, μαθαίνουν να 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ηγεσίας και της διοίκησης  και εμβαθύνουν σε πεδία όπως 
η στρατηγική των επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική ανάλυση, η λειτουργία των διεθνών 
αγορών, η χρήση αναλυτικών/στατιστικών εργαλείων για τις αποφάσεις τους, η διοίκηση αλλαγών 
και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές. To πρόγραμμα προβλέπει τη συμμετοχή των φοιτητών σε 
συμβουλευτική και projects για οργανισμούς, ενώ η διπλωματική εργασία αναπτύσσει περαιτέρω 
τις ικανότητές τους στην έρευνα και την επίλυση προβλημάτων, πάντοτε πάνω στο χώρο των 
χρηματοοικονομικών.

MBA Global FinanceΙσχυρό ΜΒΑ από το University of 
Derby, το Νο1 σε κατάταξη βρετανικό 
πανεπιστήµιο στην Ελλάδα σε σπουδές 
Business (Guardian University Guide 
2019).

Το Mediterranean College 
προσέφερε  το 1ο ΜΒΑ στην 
Ελλάδα (1989). Σήµερα, αποτελεί το 
δηµοφιλέστερο ΜΒΑ στη χώρα, µε 
περισσότερους από 150 φοιτητές. 

Πιστοποιηµένο από το Chartered 
Management Institute (CMI), το 
κορυφαίο επαγγελµατικό σωµατείο 
για managers και ηγέτες στο Ηνωµένο 
Βασίλειο. 

Συµµετέχουν διακεκριµένα στελέχη 
ελληνικών & πολυεθνικών επιχειρήσεων, 
προσφέροντας εξαιρετικές ευκαιρίες 
δικτύωσης (networking).

∆ιδασκαλία προσαρµοσµένη στις 
ανάγκες στελεχών (ψηφιακή πλατφόρµα, 
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, ατοµική 
υποστήριξη, αξιολόγηση µέσω γραπτών 
εργασιών κ.α.).

Περιλαµβάνει µαθήµατα πάνω  
στα διεθνή χρηµατοοικονοµικά, στις 
συγχωνεύσεις  & εξαγορές καθώς και 
συναφή πτυχιακή εργασία.

Ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων 
συµµετεχόντων µέσα από workshops,  
business games και team-building events.

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική 
νομοθεσία, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, 
επαγγελματικά ισοδύναμου των 
Πανεπιστημίων και μπορούν να ισοτιμήσουν 
το πτυχίο τους από τις Ελληνικές αρχές 
(μέσω ΣΑΕΠ).
Ως κάτοχοι ΜΒΑ έχουν αποκτήσει τις 
απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ηγηθούν 
ομάδων, τμημάτων, επιχειρήσεων και 
οργανισμών, στο ελληνικό ή διεθνές 
επιχειρησιακό περιβάλλον και να 
διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις με υψηλές 
απολαβές. Διαθέτουν επίσης τα εφόδια να 
ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν τη δική τους 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να 
συνεχίσουν περαιτέρω σπουδές για την 
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος DBA 
ή PhD.

Strategic and Financial Performance Management 
Business Research Methods and Data Analysis 
Critical Perspective in Strategic Management & Leadership 
Global Strategic Operations, Markets and Resources 
International Finance 
Mergers and Acquisitions 
Transforming Personal Skills 
Career Coaching and Mentoring 
Dissertation 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

+

+

Πτυχίο Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ ανεξαρτήτως ειδικότητας Εργασιακή εµπειρία 2 ετών Απολυτήριο 
Λυκείου & σηµαντική διοικητική εµπειρία (για στελέχη  χωρίς 1ο πτυχίο) Καλή γνώση της Αγγλικής 
Γλώσσας για το Αγγλόφωνο πρόγραµµα (CAE, IELTS 6.5, TOEFL 220 ή αντίστοιχο)

University of Derby  Οκτώβριο & Φεβρουάριο  Ελληνική ή Αγγλική   2έτη

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+
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Το MSc Marketing Management αναπτύσσει στους φοιτητές εις βάθος γνώση των 
βασικών εννοιών  του Marketing και πώς αυτές εφαρμόζονται στο σύγχρονο επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Στη διάρκεια των σπουδών, οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις σε πεδία όπως η 
εταιρική επικοινωνία, η κοστολόγηση και η τιμολόγηση, η ανάπτυξη προϊόντων & υπηρεσιών, 
η λήψη αποφάσεων και η συμπεριφορά καταναλωτή και μαθαίνουν να δημιουργούν και 
να υλοποιούν αποτελεσματικές στρατηγικές marketing για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, 
επικεντρώνονται και σε πιο ειδικά θέματα, όπως η διαχείριση των εμπορικών σημάτων και 
το ψηφιακό marketing. Στο τελευταίο έτος, οι φοιτητές αναλαμβάνουν μία ατομική εργασία, 
με στόχο να ενισχύσουν περαιτέρω τις ικανότητές τους στην έρευνα και στην επίλυση 
προβλημάτων, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους.

MSc Marketing ManagementΙσχυρό µεταπτυχιακό από 
το University of Derby, Νο1 σε 
κατάταξη βρετανικό πανεπιστήµιο 
στην Ελλάδα σε σπουδές 
Marketing (Guardian University 
Guide 2019).

Το µοναδικό Μεταπτυχιακό 
στην Ελλάδα που επικεντρώνεται 
στη ∆ίοικηση του Marketing, 
προσδίδοντας στους φοιτητές µια 
στρατηγική θεώρηση του Marketing.

Πρόσφατα ανανεωµένο 
περιεχόµενο µε έµφαση 
σε καινοτόµα µαθήµατα: 
διαπολιτισµική επικοινωνία, digital 
media, ηθική επιχειρήσεων, 
καινοτοµία.

∆ιδασκαλία προσαρµοσµένη 
στις ανάγκες εργαζοµένων 
(ψηφιακή πλατφόρµα, 
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, ατοµική 
υποστήριξη, αξιολόγηση µέσω 
γραπτών εργασιών κ.α.).

Μοναδικές ευκαιρίες 
επαγγελµατικής δικτύωσης 
(networking) και εξατοµικευµένες 
υπηρεσίες σταδιοδροµίας.

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική 
νομοθεσία, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, 
επαγγελματικά ισοδύναμου των 
Πανεπιστημίων και μπορούν να 
ισοτιμήσουν το πτυχίο τους από τις 
Ελληνικές αρχές (μέσω ΣΑΕΠ).
Μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως 
στελέχη marketing, digital marketing, 
δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, 
σε εμπορικά τμήματα επιχειρήσεων και 
οργανισμών, σε διαφημιστικές εταιρίες, 
στα ΜΜΕ, σε εταιρίες δημοσίων 
σχέσεων, σε εταιρίες ερευνών αγοράς, 
σε συμβουλευτικές εταιρίες, σε μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς αλλά και 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να 
συνεχίσουν περαιτέρω σπουδές για την 
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος 
DBA ή PhD.

Implementing Integrated Marketing Communications
Creating and Managing Brand Equity
Customer Behaviour and Decision Making
Strategy & Leadership in Marketing
Market Analysis
Delivering Customer Focused Services
Independent Study

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

+

+

Πτυχίο Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ ανεξαρτήτως ειδικότητας
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (CAE, IELTS 6.5, TOEFL 220 ή αντίστοιχο)

University of Derby  Οκτώβριο & Φεβρουάριο  Αγγλική  1 έτος full-time /  
2 έτη part-time 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+
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Το πρόγραμμα αναπτύσσει στους συμμετέχοντες πλήρη γνώση όλων των λειτουργιών, 
στρατηγικών και τεχνικών της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές 
μελετούν πεδία όπως το μάρκετινγκ, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, η χρηματοοικονομική 
διοίκηση, η διοίκηση λειτουργιών και η στρατηγική, ενώ καλούνται να εφαρμόζουν τιςγνώσεις 
τους σε προσομοιώσεις επιχειρηματικών προβλημάτων και μελέτες περιπτώσεων (case stud-
ies). Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα άκρως προσαρμοσμένα στην ελληνική 
οικονομία, όπως επιχειρηματικότητα, καινοτομία, ανάπτυξη εξαγωγών και ψηφιακό μάρκετινγκ, 
ενώ οι φοιτητές αναπτύσσουν μεταφερόμενες δεξιότητες, όπως δεξιότητες απασχολησιμότητας, 
ανάλυσης αριθμητικών δεδομένων, ομαδικής εργασίας, έρευνας, προετοιμασίας 
παρουσιάσεων. Η πιστοποίηση CMI διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του προγράμματος 
συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και προσφέρει στους φοιτητές παράλληλα 
με το πτυχίο τους και χωρίς επιπλέον εξετάσεις, ένα σημαντικό δίπλωμα, το Level 5 Diploma in 
Business Administration από το CMI.

BA (Hons) Business ManagementΤο University of Derby 
κατέχει την 1η θέση στην 
Ελλάδα σε σπουδές  
Business (µεταξύ των 
Βρετανικών Πανεπιστηµίων  
που εκπροσωπούνται στη  
χώρα µας)*.

Τελειοποίηση Αγγλικών 
µέσα στο πρόγραµµα & 
εκµάθηση ορολογίας, µε 
δυνατότητα πιστοποίησης 
επιπέδου Proficiency.

Πρόσφατα ανανεωµένο 
πρόγραµµα µε έµφαση σε 
τοµείς που αναζητά η ελληνική 
οικονοµία (καινοτοµία, 
επιχειρηµατικότητα, εξαγωγές, 
ψηφιακά µέσα).

Tο µοναδικό δίγλωσσο 
πρόγραµµα στην Ελλάδα 
πιστοποιηµένο από το CMI 
(Chartered Management Insti-
tute) της Βρετανίας.

∆υνατότητα επιλογής 
κατεύθυνσης στο 2ο έτος:   
Marketing, Finance, Shipping

Τρόπος αξιολόγησης 
επαγγελµατικά 
προσανατολισµένος και 
δηµιουργικός που βασίζεται σε 
εργασίες τύπου project.

*Guardian University Guide 2019

 Έτος 1
Understanding People in Organi-
sations
Understanding the Global
Business Environment
Business Economics
Finance & Business Performance
Developing an Enterprising Mindset
Marketing Fundamentals
Academic Skills
English I

Έτος 2
Quantitative Skills for Business
Principles of Responsible
Management
Managing Financial Resources
Applied Operations Management
Managing People
Digital & Social Media
English II

Έτος 3
Global Business & Strategy
Marketing Across Cultures
Developing Leadership &
Management
International Entrepreneurship
The Business Consultancy Project

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική 
νομοθεσία, είναι κάτοχοι τίτλου, 
επαγγελματικά ισοδύναμου των 
Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και μπορούν να 
ισοτιμήσουν το πτυχίο τους από τις 
Ελληνικές αρχές (μέσω ΣΑΕΠ).
Οι πτυχιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν 
διοικητικές θέσεις σε οποιοδήποτε 
επιχειρηματικό περιβάλλον ή να 
αναπτύξουν δική τους επιχειρηματική 
δράση, στην Ελλάδα ή διεθνώς.  
Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να 
σταδιοδρομήσουν σε πολυεθνικές 
εταιρίες, βιομηχανικές μονάδες,  
υπηρεσίες (ασφαλιστικές, επενδυτικές, 
συμβουλευτικές), τράπεζες – 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τουριστικές 
επιχειρήσεις, εμπορικές επιχειρήσεις, 
ναυτιλιακές εταιρίες, διαφημιστικές 
εταιρίες & ΜΜΕ, νοσοκομεία & μονάδες 
υγείας, εκπαιδευτικούς φορείς και μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς. Παράλληλα, 
έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν για 
Master ή MBA στο Mediterranean  
College ή στο εξωτερικό.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ+

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ+

University of Derby Οκτώβριο & ΙανουάριοΕλληνική & Αγγλική 3 έτη

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+

CMI Accredited
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Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσει στους φοιτητές πλήρη γνώση του μείγματος 
marketing και της εφαρμογής του στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Στη διάρκεια των σπουδών, οι 
φοιτητές εισάγονται στις αρχές των οικονομικών, της ανάλυσης δεδομένων και της διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων και πώς αυτές εφάπτονται στο marketing, ενώ εξετάζουν πραγματικά 
business scenarios. Επιπλέον, εξειδικεύονται σε διάφορες πτυχές του marketing, όπως 
η επικοινωνία, η ανάπτυξη προϊόντων και το ψηφιακό marketing και μελετούν σύγχρονα 
ζητήματα, όπως το διεθνές marketing, η βιώσιμη ανάπτυξη και η ηθική των επιχειρήσεων. 
Η πιστοποίηση CMI διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του προγράμματος συμβαδίζει με τις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και προσφέρει στους φοιτητές – παράλληλα με το πτυχίο τους 
και χωρίς επιπλέον εξετάσεις ένα σημαντικό δίπλωμα, το Level 5 Diploma in Business Admin-
istration από το CMI.

BA (Hons) Business (Marketing)Το University of Derby 
κατέχει την 1η θέση στην 
Ελλάδα σε σπουδές  
Marketing (µεταξύ των 
Βρετανικών Πανεπιστηµίων  
που εκπροσωπούνται στη  
χώρα µας)*.

Tο µοναδικό δίγλωσσο 
πρόγραµµα στην Ελλάδα 
πιστοποιηµένο από το CMI 
(Chartered Management Insti-
tute) της Βρετανίας. 

Τελειοποίηση Αγγλικών 
µέσα στο πρόγραµµα & 
εκµάθηση ορολογίας, µε 
δυνατότητα πιστοποίησης 
επιπέδου Proficiency.

Πρόσφατα ανανεωµένο 
πρόγραµµα µε έµφαση σε 
digital & social media, διεθνή 
επιχειρηµατικότητα και ηθική 
επιχειρήσεων.

Εγγυηµένη πρακτική άσκηση 
σε κορυφαίες ελληνικές και 
πολυεθνικές εταιρίες.

∆ιαδραστικές µέθοδοι 
διδασκαλίας µε guest lectures, 
business games, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, role plays κ.α.

*Guardian University Guide 2019

 ‘Ετος 1
Understanding People in Organisations
Understanding the Global 
Business Environment
Business Economics
Finance & Business Performance
Developing an Enterprising 
Mindset
Marketing Fundamentals 
Academic Skills
English I

 ‘Ετος 2
Quantitative Skills for Business
Principles of Responsible Mana-
gement
Integrated Marketing Communi-
cations
Applied Operations Management
Managing People
Digital & Social Media 
English II

 ‘Ετος 3
Global Business & Strategy
Marketing Strategy
Developing Leadership &
Management
Market Sensing
The Business Consultancy Project

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική 
νομοθεσία, είναι κάτοχοι τίτλου, 
επαγγελματικά ισοδύναμου των 
Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και μπορούν να 
ισοτιμήσουν το πτυχίο τους από τις 
Ελληνικές αρχές (μέσω ΣΑΕΠ).
Οι κάτοχοι του πτυχίου μπορούν 
να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη 
marketing, digital marketing, δημοσίων 
σχέσεων και επικοινωνίας σε εμπορικά 
τμήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, 
σε διαφημιστικές εταιρίες, στα ΜΜΕ, σε 
εταιρίες δημοσίων σχέσεων, σε εταιρίες 
ερευνών αγοράς, σε συμβουλευτικές 
εταιρίες, σε μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς αλλά και ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες. Παράλληλα, έχουν τη 
δυνατότητα να συνεχίσουν για Master ή 
MBA στο Mediterranean College ή στο 
εξωτερικό.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ+

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ+

University of Derby Οκτώβριο & ΙανουάριοΕλληνική & Αγγλική 3 έτη

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+
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Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσει στους φοιτητές του πλήρη γνώση όλων των 
βασικών λειτουργιών μιας επιχείρησης (marketing, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, διοίκηση 
λειτουργιών, στρατηγικός σχεδιασμός), ενώ δίνει έμφαση στη λειτουργία του οικονομικού
τμήματος και στην απαραίτητη αναλυτική, αριθμητική και κριτική ικανότητα των φοιτητών για την
επίλυση πραγματικών επιχειρησιακών προβλημάτων. Στη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές
εξειδικεύονται σε χρηματοοικονομικά ζητήματα όπως η διοικητική λογιστική, η ανάλυση
οικονομικών καταστάσεων, η χρηματοδοτική διοίκηση, οι επενδύσεις και χρηματαγορές, η
διαχείριση έργων, ενώ αναπτύσσουν γνώσεις σύνταξης χρηματοοικονομικών μελετών και
αξιολόγησης της απόδοσης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν 
δεξιότητες απασχολησιμότητας, ομαδικής εργασίας, έρευνας, προετοιμασίας παρουσιάσεων, 
ενώ με την πιστοποίηση CMI διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο του προγράμματος συμβαδίζει 
με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και προσφέρει στους φοιτητές – παράλληλα με το πτυχίο 
τους και χωρίς επιπλέον εξετάσεις –ένα σημαντικό δίπλωμα, το Level 5 Diploma in Business 
Administration από το CMI.

Το University of Derby 
κατέχει την 1η θέση στην 
Ελλάδα σε σπουδές  
Business (µεταξύ των 
Βρετανικών Πανεπιστηµίων  
που εκπροσωπούνται  
στη χώρα µας)*.

Τελειοποίηση Αγγλικών 
µέσα στο πρόγραµµα & 
εκµάθηση ορολογίας, µε 
δυνατότητα πιστοποίησης 
επιπέδου Proficiency.

Πρόσφατα ανανεωµένο, 
µε µαθήµατα που µπορούν να 
οδηγήσουν σε απαλλαγή από τις 
επαγγελµατικές πιστοποιήσεις 
του Chartered Institute of Man-
agement Accountants (CIMA).

Tο µοναδικό δίγλωσσο 
πρόγραµµα στην Ελλάδα 
πιστοποιηµένο από το CMI 
(Chartered Management Insti-
tute) της Βρετανίας.

Αναπτύσσει µεταφερόµενες 
δεξιότητες (λήψη αποφάσεων, 
οµαδική εργασία, ανεξάρτητη 
µάθηση, προσαρµοστικότητα),  
απαραίτητες στα σύγχρονα 
οικονοµικά στελέχη.

∆ιαδραστικές µέθοδοι 
διδασκαλίας µε guest lectures, 
business games, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, role plays κ.α.

*Guardian University Guide 2019

 Έτος 1
Understanding People in Organisations
Understanding the Global
Business Environment
Business Economics
Finance & Business Performance
Developing an Enterprising 
Mindset
Marketing Fundamentals
Academic Skills
English I

 Έτος 2
Quantitative Skills for Business
Principles of Responsible Man-
agement
Managing Financial Resources
Applied Operations Management
Managing People
Law for Accounting
English II

 Έτος 3
Global Business & Strategy
Financial Statement Analysis
Developing Leadership & Man-
agement
International Business
Performance Appraisal
The Business Consultancy Project

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική 
νομοθεσία, είναι κάτοχοι τίτλου, 
επαγγελματικά ισοδύναμου των 
Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και μπορούν να 
ισοτιμήσουν το πτυχίο τους από τις 
Ελληνικές αρχές (μέσω ΣΑΕΠ).
Ως πτυχιούχοι μπορούν να 
σταδιοδρομήσουν ως στελέχη 
χρηματοοικονομικών τμημάτων ή 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
(τράπεζες, ασφάλειες κ.α.), 
ως  σύμβουλοι επιχειρήσεων ή 
οικονομικοί αναλυτές – μελετητές, 
τόσο ως στελέχη όσο και ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι 
απόφοιτοι μπορούν επίσης 
να αναπτύξουν τη δική τους 
επιχειρηματική δράση, στην Ελλάδα 
ή διεθνώς. Παράλληλα, έχουν 
τη δυνατότητα να συνεχίσουν για 
Master ή MBA στο Mediterranean 
College ή στο εξωτερικό.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ+

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ+

Απολυτήριο Λυκείου (ή αντίστοιχο) 

University of Derby Οκτώβριο & ΙανουάριοΕλληνική & Αγγλική 3 έτη

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+

BA (Hons) Business (Finance)
CMI Accredited
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To Executive Diploma in Business Administration προσφέρει σε εργαζόμενους 
χωρίς πανεπιστημιακό τίτλο ή σε πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων, μια γρήγορη και 
αποτελεσματική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου σε όλες τις πτυχές της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα θέτει τις εκπαιδευτικές βάσεις στη θεωρία και τις βασικές 
λειτουργίες των Επιχειρήσεων, όπως είναι η χρηματοοικονομική διοίκηση, το marketing, το 
operations management, η διοίκηση ανθρώπινων πόρων και η στρατηγική επιχειρήσεων. Το 
βιωματικό μάθημα Προσωπικής Ανάπτυξης & Ηγεσίας Ομάδας αναπτύσσει στους φοιτητές 
αυτογνωσία και απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες, όπως η παρουσίαση και η ομαδική 
εργασία. Παράλληλα, προετοιμάζει τα αυριανά στελέχη να αναλάβουν με επιτυχία ηγετικούς 
ρόλους στην καριέρα τους. 

Executive Diploma in Business AdministrationΙδανικό πρόγραµµα για 
εργαζόµενους σε επιχειρήσεις 
ή πτυχιούχους, χωρίς θεωρητικό 
υπόβαθρο στο Management.

Σύνδεση θεωρίας µε πράξη 
και ανάπτυξη επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων, µέσα από µελέτες 
περιπτώσεων (case studies), 
εργαστήρια και ασκήσεις 
βιωµατικού χαρακτήρα.

∆ιδασκαλία από καταξιωµένα 
στελέχη µε πολυετή ακαδηµαϊκή 
και διοικητική εµπειρία σε 
επιχειρήσεις και οργανισµούς.

Ευέλικτη φοίτηση, 
προσαρµοσµένη σε εργαζόµενους 
και κατοίκους περιφέρειας (block 
delivery, 1 Σαββατοκύριακο το 
µήνα).

Φιλικό πρόγραµµα για 
επαγγελµατίες: αξιολόγηση µέσω 
γραπτών εργασιών, υποστήριξη 
καθηγητών, βιβλιοθήκη & ψηφιακή 
πλατφόρµα µάθησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος, οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν βεβαίωση από το Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης 2 (Mediterranean 
Professional Studies) εγκεκριμένο και 
αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ). 
Επιπλέον, αποκτούν βρετανική πιστοποίηση 
Pearson Assured στην ειδικότητα Business 
Administration. 
Οι απόφοιτοι είναι εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
και είναι σε θέση  να ηγηθούν ομάδων, 
τμημάτων, επιχειρήσεων και οργανισμών, 
στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Διαθέτουν, 
επίσης, τα εφόδια να ξεκινήσουν ή να 
ενισχύσουν τη δική τους επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Επιπλέον, το Executive  
Diploma μπορεί να λειτουργήσει ως 
«γέφυρα» για  συνέχιση σπουδών στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ.

Προσωπική Ανάπτυξη & Ηγεσία Οµάδας
Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση
Ηγεσία & Συµπεριφορά Οργανώσεων
∆ιοίκηση Marketing
∆ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Στρατηγική των Επιχειρήσεων

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

+

+

Εργαζόµενους  χωρίς πτυχίο, µε εργασιακή εµπειρία σε επιχειρήσεις

Pearson Assured  Έναρξη κάθε µήνα Ελληνική  1  έτος 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:+
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Το Executive Diploma in Marketing & Sales Management προσφέρει σε νέους 
επαγγελματίες του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και σε όσους επιθυμούν να εισέλθουν 
σε εμπορικά τμήματα επιχειρήσεων, επαγγελματική εξειδίκευση πανεπιστημιακού επιπέδου στη 
Διοίκηση Marketing & Πωλήσεων. Στη διάρκεια των σπουδών, οι συμμετέχοντες εισάγονται 
στη θεωρία και τις βασικές πρακτικές του Marketing και μαθαίνουν πώς η εμπορική λειτουργία 
μιας επιχείρησης συνδέεται με την ευρύτερη στρατηγική της. Παράλληλα, αποκτούν γνώσεις 
σε εξειδικευμένα αντικείμενα όπως είναι η Διοίκηση Πωλήσεων, η Προβολή & τα Ψηφιακά 
Μέσα και η Διοίκηση Προϊόντων και Υπηρεσιών. Το βιωματικό μάθημα Προσωπικής Ανάπτυξης 
& Ηγεσίας Ομάδας αναπτύσσει στους φοιτητές αυτογνωσία και απαραίτητες επαγγελματικές 
δεξιότητες, όπως η παρουσίαση και η ομαδική εργασία. Παράλληλα, προετοιμάζει τα αυριανά 
στελέχη του Marketing να αναλάβουν με επιτυχία ηγετικούς ρόλους στην καριέρα τους. 

Executive Diploma in Marketing & Sales Management 
Ολοκληρωµένο πρόγραµµα που δίνει 

τη δυνατότητα στους συµµετέχoντες 
να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις σε 
Marketing & Πωλήσεις.

Σύνδεση θεωρίας µε πράξη, µέσα 
από µελέτες περιπτώσεων (case 
studies) και ασκήσεις βιωµατικού 
χαρακτήρα.

Έµφαση στην ανάπτυξη 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων: συγγραφή 
marketing plan,  presentation skills, 
teamwork και σχεδιασµός ατοµικού 
πλάνου ανάπτυξης. 

∆ιδασκαλία από καταξιωµένα 
στελέχη µε πολυετή ακαδηµαϊκή και 
επαγγελµατική εµπειρία στο Marketing, 
το Management, τις Πωλήσεις και την 
Επικοινωνία.

Ευέλικτη φοίτηση, προσαρµοσµένη 
σε εργαζόµενους και κατοίκους 
περιφέρειας (block delivery, 1 
Σαββατοκύριακο το µήνα).

Φιλικό πρόγραµµα για επαγγελµατίες: 
αξιολόγηση µέσω γραπτών εργασιών, 
υποστήριξη καθηγητών, βιβλιοθήκη & 
ψηφιακή πλατφόρµα µάθησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος, οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν βεβαίωση από το Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης 2 (Mediterranean 
Professional Studies) εγκεκριμένο 
και αδειοδοτημένο από τον Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 
(ΕΟΠΠΕΠ). Επιπλέον, αποκτούν 
βρετανική πιστοποίηση Pearson Assured 
στην ειδικότητα Marketing & Sales
Management. Οι απόφοιτοι είναι 
εξειδικευμένοι επαγγελματίες Marketing-
Πωλήσεων και μπορούν να αναλάβουν 
διοικητικές θέσεις και να ηγηθούν 
ομάδων σε τμήματα marketing, digital  
marketing, ανάπτυξης πωλήσεων, 
δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, 
customer care σε κάθε επιχείρηση 
ή οργανισμό. Επίσης, μπορούν να 
καταλάβουν θέσεις σε εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις του χώρου, όπως 
διαφημιστικές εταιρίες, ΜΜΕ, εταιρίες 
δημοσίων σχέσεων, ερευνών αγοράς και 
συμβούλων επιχειρήσεων.

∆ιοίκηση Marketing
Προσωπική Ανάπτυξη & Ηγεσία Οµάδας
∆ιοίκηση Πωλήσεων
Επικοινωνία Marketing & Ψηφιακά Μέσα
∆ιοίκηση Προϊόντων & Υπηρεσιών
Στρατηγική των Eπιχειρήσεων

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

+

+

Pearson Assured  Έναρξη κάθε µήνα Ελληνική 1  έτος 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:+
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Το Executive Diploma in Financial Management for Small & Medium 
Business προσφέρει σε ενεργά και μελλοντικά οικονομικά στελέχη, επαγγελματική 
εξειδίκευση πανεπιστημιακού επιπέδου στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Στη διάρκεια των 
σπουδών, οι φοιτητές μαθαίνουν τις βασικές αρχές της Χρηματοδοτικής Διοίκησης και πώς 
αυτή συνδέεται με την ευρύτερη στρατηγική της επιχείρησης, ενώ παράλληλα έρχονται σε 
επαφή με πιο εξειδικευμένα αντικείμενα, όπως είναι η Χρηματοοικονομική Λογιστική,
η Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ο Επιχειρηματικός Σχεδιασμός. Σκοπός 
του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα 
χρηματοοικονομικά ζητήματα των επιχειρήσεων από θέσεις ευθύνης. Το βιωματικό μάθημα 
Προσωπικής Ανάπτυξης & Ηγεσίας Ομάδας αναπτύσσει στους φοιτητές αυτογνωσία και 
απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες, όπως η παρουσίαση και η ομαδική εργασία. 
Παράλληλα, προετοιμάζει τα αυριανά οικoνομικά στελέχη να αναλάβουν με επιτυχία 
ηγετικούς ρόλους στην καριέρα τους.

Executive Diploma in Financial Management
for Small & Medium Business

Καινοτόµο πρόγραµµα καθώς εστιάζει 
στα χρηµατοοικονοµικά µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων που αποτελούν το 95% των 
εταιριών στην Ελλάδα.

Σύνδεση θεωρίας µε πράξη, µέσα 
από µελέτες περιπτώσεων (case 
studies) και ασκήσεις βιωµατικού 
χαρακτήρα.

Έµφαση στην ανάπτυξη 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων: συγγραφή  
strategic plan,  presentation skills, 
teamwork και σχεδιασµός ατοµικού 
πλάνου ανάπτυξης. 

∆ιδασκαλία από καταξιωµένα 
στελέχη µε πολυετή ακαδηµαϊκή 
και επαγγελµατική εµπειρία στα 
Χρηµατοοικονοµικά και το Management.

Ευέλικτη φοίτηση, προσαρµοσµένη 
σε εργαζόµενους και κατοίκους 
περιφέρειας (block delivery, 1 
Σαββατοκύριακο το µήνα).

Φιλικό πρόγραµµα για 
επαγγελµατίες: αξιολόγηση µέσω 
γραπτών εργασιών, υποστήριξη 
καθηγητών, βιβλιοθήκη & ψηφιακή 
πλατφόρµα µάθησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 

προγράμματος, οι συμμετέχοντες 

λαμβάνουν βεβαίωση από το Κέντρο 

Δια Βίου Μάθησης 2 (Mediterranean 

Professional Studies) εγκεκριμένο 

και αδειοδοτημένο από τον Εθνικό 

Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 

(ΕΟΠΠΕΠ). Επιπλέον, αποκτούν 

βρετανική πιστοποίηση Pearson  

Assured στην ειδικότητα Financial

Management for Small & Medium Business.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος 

κατέχουν τις βασικές γνώσεις

και έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες 

δεξιότητες, για να αναλάβουν

διοικητικές – οικονομικές θέσεις 

ευθύνης, σε μικρές ή μεσαίες 

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου.

Προσωπική Ανάπτυξη & Ηγεσία Οµάδας
Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση
Επιχειρηµατικός Σεδιασµός για Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις
Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Χρηµατοδότηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

+

+

Pearson Assured  Έναρξη κάθε µήνα  Ελληνική 1  έτος 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:+
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To Executive Diploma in Leadership & Human Resources Management 
απευθύνεται τόσο σε αυτούς που αναζητούν μια καριέρα σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, 
όσο και σε εκείνους που αποσκοπούν να γίνουν αποτελεσματικοί managers. Στη διάρκεια του 
προγράμματος, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις στην ηγεσία 
ατόμων και ομάδων στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, να αναπτύσσουν τις ικανότητες του 
προσωπικού τους και να το διοικούν στη διάρκεια αλλαγών ή ακόμα και κρίσεων. Το βιωματικό 
μάθημα Προσωπικής Ανάπτυξης & Ηγεσίας Ομάδας αναπτύσσει στους φοιτητές αυτογνωσία 
και απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες, όπως η παρουσίαση και η ομαδική εργασία, ενώ το 
μάθημα Στρατηγικής συνθέτει τις επιμέρους γνώσεις τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με στόχο 
να λαμβάνουν ορθές επιχειρησιακές αποφάσεις.  

Executive Diploma in Leadership &
Human Resources Management

 Ολοκληρωµένο πρόγραµµα, που 
θέτει στο επίκεντρο του management 
τo ρόλο της ηγεσίας και της 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού.

Σύνδεση θεωρίας µε πράξη, µέσα 
από µελέτες περιπτώσεων (case 
studies) και ασκήσεις βιωµατικού 
χαρακτήρα.

Έµφαση στην ανάπτυξη 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων: τεχνικές 
διαπραγµατεύσεων, παρουσίασης, 
teamwork και σχεδιασµός ατοµικού 
πλάνου ανάπτυξης. 

∆ιδασκαλία από καταξιωµένα 
στελέχη µε πολυετή ακαδηµαϊκή 
και επαγγελµατική εµπειρία στο 
management και τη διαχείριση 
ανθρώπινου δυναµικού.

Ευέλικτη φοίτηση, προσαρµοσµένη 
σε εργαζόµενους και κατοίκους 
περιφέρειας (block delivery, 1 
Σαββατοκύριακο το µήνα).

Φιλικό πρόγραµµα για 
επαγγελµατίες: αξιολόγηση µέσω 
γραπτών εργασιών, υποστήριξη 
καθηγητών, βιβλιοθήκη & ψηφιακή 
πλατφόρµα µάθησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν 
βεβαίωση από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 
2 (Mediterranean Professional Studies) 
εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο από τον 
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 
(ΕΟΠΠΕΠ). Επιπλέον, αποκτούν βρετανική 
πιστοποίηση Pearson Assured στην 
ειδικότητα  Leadership & Human Resources 
Management. 
Οι απόφοιτοι είναι εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες σε θέματα Διαχείρισης 
Ανθρώπινων Πόρων και μπορούν να 
σταδιοδρομήσουν ως στελέχη τμημάτων 
προσωπικού σε κάθε μορφή επιχείρησης ή 
οργανισμό, ιδίως σε επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών. Επιπλέον, μπορούν να εργαστούν 
ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ως σύμβουλοι 
επαγγελματικής ανάπτυξης αλλά και να 
αναλάβουν θέσεις διοίκησης ομάδων και 
οργανισμών σε ποικίλα εργασιακά πλαίσια.

Προσωπική Ανάπτυξη & Ηγεσία Οµάδας
∆ιοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού
Ηγεσία & Συµπεριφορά Οργανώσεων
∆ιαχείριση Αλλαγών, Μάθηση & Καινοτοµία
Αλλαγή, ∆ιαπραγµατεύσεις
& ∆ιαχείριση Κρίσεων
Στρατηγική των Επιχειρήσεων

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

+

+

Pearson Assured  Έναρξη κάθε µήνα Ελληνική 1  έτος 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:+
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Το Executive Diploma in Sports Management προσφέρει στους επαγγελματίες της 
Διοίκησης αλλά και σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού, επαγγελματική 
εξειδίκευση στο Αθλητικό Management. Στη διάρκεια των σπουδών, οι συμμετέχοντες, μέσα 
από εξειδικευμένα μαθήματα και με την υποστήριξη δύο βιωματικών εργαστηρίων, μαθαίνουν 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές του Management και του Marketing στον τομέα 
του Αθλητισμού. Παράλληλα, ενισχύουν τις γνώσεις τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τις 
ηγετικές τους ικανότητες. Σκοπός του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να 
αναλάβουν διοικητικές θέσεις στο αθλητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Executive Diploma in Sports Management ∆ιεύρυνση επαγγελµατικών 
ευκαιριών για τους ανθρώπους 
του Αθλητισµού, µε δυνατότητα 
διεκδίκησης διοικητικών θέσεων στον 
κλάδο.

Σύνδεση θεωρίας µε πράξη µέσα 
από ειδικά διαµορφωµένα βιωµατικά 
εργαστήρια: ∆ιοίκηση Γυµναστηρίων 
και Marketing Αθλητικών 
Οργανισµών.

∆ιδασκαλία από  καταξιωµένα 
στελέχη επιχειρήσεων και 
εξειδικευµένους επαγγελµατίες 
Sports Managers.

Ευκαιρίες δικτύωσης µέσα από 
τις αποκλειστικές συνεργασίες του 
Mediterranean µε περισσότερα 
από 120 αθλητικά σωµατεία, 
επαγγελµατικές οµάδες και 
συλλόγους. 

Φιλικό πρόγραµµα για 
επαγγελµατίες και κατοίκους της 
περιφέρειας: ευέλικτη φοίτηση, 
αξιολόγηση µέσω γραπτών εργασιών, 
υποστήριξη καθηγητών, βιβλιοθήκη & 
ψηφιακή πλατφόρµα µάθησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος, οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν βεβαίωση από το Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης 2 (Mediterranean 
Professional Studies) εγκεκριμένο 
και αδειοδοτημένο από τον Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 
(ΕΟΠΠΕΠ). Επιπλέον, αποκτούν 
βρετανική πιστοποίηση Pearson 
Assured στην ειδικότητα Sports 
Management. 
Οι απόφοιτοι είναι εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες στη Διοίκηση 
Αθλητισμού και μπορούν να 
εργαστούν  σε οποιοδήποτε αθλητικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον στην 
Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν 
να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες sports managers ή 
ως διοικητικά στελέχη σε αθλητικούς 
συλλόγους, επαγγελματικούς ή 
ερασιτεχνικούς, καθώς και αθλητικούς 
οργανισμούς.

Προσωπική Ανάπτυξη & Ηγεσία Οµάδας
∆ιοίκηση Αθλητικών Γεγονότων
Αθλητική ∆ιοίκηση, Θεωρία & Πράξη
Αθλητικό Marketing 
Επικοινωνία Marketing & Ψηφιακά Μέσα
Στρατηγική των Επιχειρήσεων

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

+

+

Εργαζόµενους  χωρίς πτυχίο, µε εργασιακή εµπειρία στον αθλητισµό ή σε επιχειρήσεις

κατευθύνσεων ή γυµναστικών ακαδηµιών

Eρασιτέχνης OΣΠΦ, ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ΚΑΕ Λαυριο, ΑΟ Ενωση Ιλίου, ΣΕΟ 

Pearson Assured  Έναρξη κάθε µήνα Ελληνική 1  έτος

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:+

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει επιπλέον 2 ολοήµερα βιωµατικά εργαστήρια:

    ∆ιεξάγεται σε µεγάλο γυµναστήριο από διευθυντή / ιδιοκτήτη της µονάδας.

    ∆ιεξάγεται από εξειδικευµένο sports manager σε µεγάλο, επαγγελµατικό αθλητικό  
    σύλλογο, µέσα από το ευρύ δίκτυο συνεργασιών.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:+

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: +

και άλλοι 110 αθλητικοί σύλλογοι.
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To Executive Diploma in Healthcare Management προσφέρει σε 
επαγγελματίες της Υγείας ή σε όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον κλάδο, επαγγελματική 
εξειδίκευση πανεπιστημιακού επιπέδου στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Το πρόγραμμα 
είναι ένας άριστα ισορροπημένος συνδυασμός μεταξύ ευρύτερων γνώσεων στη Διοίκηση 
Οργανισμών και εξειδικευμένων γνώσεων στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας (Διοίκηση 
Ποιότητας, Συστήματα Υγείας, Οικονομικά Υγείας κ.α.). Στόχος του είναι οι απόφοιτοι να 
μπορούν να αναλάβουν διοικητικές θέσεις σε δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες υγείας και 
οργανισμούς.

Executive Diploma in Healthcare ManagementΜοναδικό πρόγραµµα 
στην Ελλάδα που καλύπτει τις 
αυξηµένες ανάγκες στελέχωσης 
στον κλάδο των Υπηρεσιών 
Υγείας.

Σύνδεση θεωρίας µε πράξη, 
µέσα από µελέτες περιπτώσεων 
(case studies), εργαστήρια και 
ασκήσεις βιωµατικού χαρακτήρα.

∆ιδασκαλία από καταξιωµένα 
στελέχη µε πολυετή ακαδηµαϊκή 
και επαγγελµατική εµπειρία 
στη ∆ιοίκηση Νοσοκοµείων & 
Οργανισµών.

Ευέλικτη φοίτηση, 
προσαρµοσµένη σε 
εργαζόµενους και κατοίκους 
περιφέρειας (block delivery, 1 
Σαββατοκύριακο το µήνα).

Φιλικό πρόγραµµα για 
επαγγελµατίες: αξιολόγηση µέσω 
γραπτών εργασιών, υποστήριξη 
καθηγητών, βιβλιοθήκη & 
ψηφιακή πλατφόρµα µάθησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος, οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν βεβαίωση από το Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης 2 (Mediterranean 
Professional Studies) εγκεκριμένο 
και αδειοδοτημένο από τον Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 
(ΕΟΠΠΕΠ). Επιπλέον, αποκτούν 
βρετανική πιστοποίηση Pearson 
Assured στην ειδικότητα Healthcare 
Management.
Οι απόφοιτοι είναι εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες στη Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας και μπορούν να αναλάβουν 
θέσεις ευθύνης σε οποιοδήποτε 
οργανισμό υγείας στην Ελλάδα. 
Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να 
σταδιοδρομήσουν ως στελέχη σε 
νοσοκομεία, κλινικές, μαιευτήρια, 
διαγνωστικά κέντρα, ιατρεία, κέντρα 
αποκατάστασης, συλλόγους και ΜΚΟ 
Υγείας.

Προσωπική Ανάπτυξη & Ηγεσία Οµάδας
Οικονοµικά της Υγείας
∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας
∆ιοίκηση Ποιότητας στην Υγεία
Σχεδιασµός & Πολιτική Συστηµάτων Υγείας
Στρατηγική των Επιχειρήσεων

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

+

+

Pearson Assured  Έναρξη κάθε µήνα Ελληνική 1  έτος 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:+
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To Executive Diploma in Digital & Social Media Marketing προσφέρει 
επαγγελματική εξειδίκευση πανεπιστημιακού επιπέδου στην Εταιρική Ψηφιακή Επικοινωνία. 
Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλο το εύρος θεμάτων digital marketing (SEM, SEO, 
Google Ads, Google Analytics, Mobile Marketing) και e-commerce, ενώ παράλληλα  
οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς θα εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές  
marketing και διαφήμισης στα δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, 
το πρόγραμμα πλαισιώνεται από γενικότερες γνώσεις και δεξιότητες στη Διοίκηση  
Marketing, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να αναλάβουν διοικητικές θέσεις  σε τμήματα 
Marketing και να σχεδιάζουν ολοκληρωμένα πλάνα εταιρικής επικοινωνίας.

Executive Diploma in Digital & Social Media Marketing
Ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

επαγγελµατικής εξειδίκευσης 
στο δυναµικότερο κλάδο της 
Οικονοµίας, που συνδυάζει 
marketing, digital marketing, social 
media και e-business.

 Άκρως εφαρµοσµένο 
περιεχόµενο, µε εργαστηριακά 
µαθήµατα, hands-on training  και 
µελέτες περιπτώσεων (case 
studies).

Εκπαιδευτική συνεργασία µε την 
εταιρεία ψηφιακής επικοινωνίας 
3sixty.com, για τη διεξαγωγή του 
προγράµµατος.

∆υνατότητα Πιστοποίησης Social 
Media Pro – Advanced Level, από 
το διεθνή φορέα STAREGISTER 
µέλους του IPC (International 
Personnel Certification Association).

Φιλικό πρόγραµµα για 
εργαζόµενους: Ευέλικτη 
φοίτηση (απογεύµατα  ή/και 
Σαββατοκύριακα),  ψηφιακή 
πλατφόρµα µάθησης, αξιολόγηση 
µέσω εργασιών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος, οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν βεβαίωση από το Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης 2 (Mediterranean 
Professional Studies) εγκεκριμένο 
και αδειοδοτημένο από τον 
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ). Επιπλέον, 
αποκτούν βρετανική πιστοποίηση 
Pearson Assured στην ειδικότητα 
Digital & Social Media Marketing 
και (προαιρετικά) τη διεθνώς 
αναγνωρισμένη πιστοποίηση Social 
Media Pro – Advanced Level 
του φορέα πιστοποίησης STAREGISTER.
Οι απόφοιτοι καθίστανται Digital & 
Social Media Specialists  και αποκτούν 
πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες καριέρας 
στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, 
μπορούν να εργαστούν ως: Digital 
Marketing Managers, Social Media 
Managers, Marketing Managers, αλλά 
και ως ελεύθεροι επαγγελματίες (Social 
& Digital Consultants).

Search Engine Marketing & Optimization
Digital Campaign Strategy 
Social Media Advertising
Marketing Management 
Marketing Communications
E-Business

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

+

+
Επαγγελµατίες του Marketing, της Επικοινωνίας, της Πληροφορικής και όσους επιθυµούν να 

 

Pearson Assured /  Staregister Έναρξη κάθε µήνα Ελληνική  1  έτος

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:+

Στο πρόγραμμα είναι ενσωματωμένη η ύλη της Πιστοποίησης Social Media 
Pro – Advanced Level,του φορέα πιστοποίησης STAREGISTER,  μέλους του IPC 
(International Personnel Certification Association) με αναγνώριση σε 82 χώρες. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: STAREGISTER+
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School of Shipping
1o  
MBA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

82% 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

8:1 ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ / 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ      

  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

%ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ+

Μοναδικό ∆ιεθνές 
ΜΒΑ Shipping στην 
Ελλάδα, µε ισχυρό διεθνή 
προσανατολισµό σε όλες τις 
θεµατικές ενότητες.

Αναγνωρισµένο πτυχίο 
από το University of Derby, 
το κορυφαίο σε κατάταξη 
βρετανικό πανεπιστήµιο 
στην Ελλάδα σε σπουδές 
Business (Guardian  
University Guide).

Ανανεωµένα 
προγράµµατα σπουδών, 
πιστοποιηµένα 
από κορυφαίους 
επαγγελµατικούς φορείς 
(CMI).

Πρωτοποριακό σχέδιο 
δικτύωσης & ανάπτυξης 
της απασχολησιµότητας 
των φοιτητών µας, µε τη 
συµβολή 120 κορυφαίων 
επιχειρήσεων.

Το 1o ΜΒΑ στην Ελλάδα 
(1989) και το δηµοφιλέστερο 
σήµερα, µε περισσότερους 
από 150 φοιτητές.

Πιστοποίηση από την 
DNV-GL σε Internal Auditor 
ISM-ISPS MLC for Shipping 
Companies.

Master’s

Bachelor’s

Executive Diplomas

MBA Global Shipping

BA (Hons) Business Shipping

Shipping
Global Operations & Logistics

+
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Το ΜΒΑ είναι το σημείο αναφοράς του επιτυχημένου manager στον σύγχρονο επιχειρηματικό 
κόσμο και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη θερμοκοιτίδα των ηγετών του μέλλοντος. Η διεθνής 
αναγνώριση του προγράμματος εξασφαλίζεται τόσο από το πτυχίο του University οf Derby,
όσο και από το σύγχρονο περιεχόμενό του.

To MBA Global Shipping εξετάζει σε βάθος όλες τις λειτουργίες Διοίκησης των 
σύγχρονων ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο με έμφαση στις λειτουργίες της 
ναυτιλιακής αγοράς (ναυλώσεις, ασφάλειες, λειτουργία των διεθνών ναυτιλιακών αγορών, 
νομικό περιβάλλον). Στη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές, μέσα από μελέτες περιπτώσεων, 
ομαδικές και ατομικές εργασίες και ανάληψη project για οργανισμούς, ενισχύουν τις ηγετικές 
τους ικανότητες και προετοιμάζονται ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία της προκλήσεις της 
Διοίκησης σήμερα. Επιστέγασμα του προγράμματος είναι η διπλωματική εργασία, μέσα από την 
οποία οι φοιτητές αναπτύσσουν περαιτέρω τις ικανότητές τους στην έρευνα και την επίλυση 
προβλημάτων στο χώρο της Ναυτιλίας.

Περιλαμβάνει εκπαίδευση με δυνατότητα πιστοποίησης των συμμετοχόντων ως internal audi-
tors στους κώδικες ISM ( International Safety Management code), ISPS ( International Ship 
and Port Security ) και MLC (crew working conditions). Η πιστοποίηση γίνεται μετά από 
Εξετάσεις και σε συνεργασία με το Νηογνώμονα DNV – GL και την ναυτιλιακή ακαδημία του.

MBA Global Shipping

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική 
νομοθεσία, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, 
επαγγελματικά ισοδύναμου των 
Πανεπιστημίων και μπορούν να 
ισοτιμήσουν το πτυχίο τους από τις 
Ελληνικές αρχές (μέσω ΣΑΕΠ).
Ως κάτοχοι ΜΒΑ Shipping έχουν 
αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες 
ώστε να ηγηθούν ομάδων, τμημάτων, 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων και 
οργανισμών, στο ελληνικό ή διεθνές 
ναυτιλιακό περιβάλλον και να 
διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις με 
υψηλές απολαβές. Διαθέτουν επίσης τα 
εφόδια να ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν τη 
δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να 
συνεχίσουν περαιτέρω σπουδές για την 
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος 
DBA ή PhD

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: INTERNAL AUDITOR ISM-ISPS-MLC FOR SHIPPING COMPANIES+

TOEFL 220 ή αντίστοιχο)

University of Derby Οκτώβριο & ΙανουάριοΕλληνική ή Αγγλική 2 έτη

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+

+

+

Ισχυρό ΜΒΑ από το University of 
Derby, το Νο1 σε κατάταξη βρετανικό 
πανεπιστήµιο στην Ελλάδα σε σπουδές 
Business (Guardian University Guide 
2019).

Το Mediterranean College 
προσέφερε το 1ο ΜΒΑ στην Ελλάδα 
(1989). Σήµερα, αποτελεί το 
δηµοφιλέστερο ΜΒΑ στη χώρα, µε 
περισσότερους από 150 φοιτητές.

Πιστοποίηση συµµετεχόντων ως 
Internal Auditors ISM-ISPS-MLC for 
Shipping Companies από την DNV-GL.

Συµµετέχουν διακεκριµένα 
στελέχη ελληνικών & πολυεθνικών 
επιχειρήσεων, προσφέροντας 
εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης 
(networking).

Ισχυρός διεθνής προσανατολισµός 
σε όλες τις θεµατικές ενότητες.

∆ιδασκαλία προσαρµοσµένη 
στις ανάγκες στελεχών (ψηφιακή 
πλατφόρµα, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, 
ατοµική υποστήριξη, αξιολόγηση µέσω 
γραπτών εργασιών κ.α.).

 Ανάπτυξη επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων συµµετεχόντων µέσα 
από workshops, business games και 
teambuilding events.

Strategic & Financial Performance Management
Transforming Personal Skills
Business Research Methods & Data Analysis
Maritime Economics & Shipping Chartering
Critical Perspectives in Strategic Management
& Leadership
Global Strategic Operations, Markets & Resources 
Maritime & Insurance Law, the Carriage of Goods by Sea 
Career Coaching & Mentoring
Dissertation
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Περιλαμβάνει εκπαίδευση με δυνατότητα πιστοποίησης των συμμετοχόντων ως internal audi-
tors στους κώδικες ISM ( International Safety Management code), ISPS ( International Ship 
and Port Security ) και MLC (crew working conditions). Η πιστοποίηση γίνεται μετά από 
Εξετάσεις και σε συνεργασία με το Νηογνώμονα DNV – GL και τη ναυτιλιακή ακαδημία του.

Ο κλάδος της Ναυτιλίας είναι συνεχώς αναπτυσσόμενος και ένας από τους πιο
δυναμικούς της ελληνικής οικονομίας. Το BA (Hons) Business Management (Shipping)
είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς στοχεύει να εφαρμόσει τη θεωρία και πρακτική
του μάνατζμεντ στο σύγχρονο ναυτιλιακό επιχειρησιακό περιβάλλον.
Το περιεχόμενό του βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Ναυτιλίας,
ενώ εμβαθύνει σε αντικείμενα όπως τα logistics, το ναυτικό δίκαιο και οι ναυλώσεις.
Παράλληλα, με στρατηγικές συνεργασίες όπως με τον νορβηγο-γερμανικό νηογνώμονα
DNV GL, δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν περιζήτητες επαγγελματικές 
πιστοποιήσεις, όπως αυτή του Internal Auditor ISM–ISPS–MLC και διασφαλίζει ότι 
το περιεχόμενο του προγράμματος συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, 
προσφέροντας στους φοιτητές – παράλληλα με το πτυχίο τους και χωρίς επιπλέον εξετάσεις
–ένα σημαντικό δίπλωμα, το Level 5 Diploma in Business Administration από το CMI.

BA (Hons) Business (Shipping)

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική
νομοθεσία, είναι κάτοχοι τίτλου,
επαγγελματικά ισοδύναμου των
Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και μπορούν να
ισοτιμήσουν το πτυχίο τους από τις
Ελληνικές αρχές (μέσω ΣΑΕΠ).
Ως διπλωματούχοι στη Διοίκηση 
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων μπορούν να
διεκδικήσουν θέσεις σε οποιοδήποτε
επιχειρηματικό περιβάλλον στον
ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας, στην
Ελλάδα και διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα,
μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε εταιρίες 
μεταφορών & logistics,
σε επιχειρήσεις διαχείρισης λιμένων, 
καθώς επίσης σε Τράπεζες, Βιομηχανίες, 
εμπορικές επιχειρήσεις κ.ά.
Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να
συνεχίσουν για Master ή MBA στο
Mediterranean College ή στο εξωτερικό.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: INTERNAL AUDITOR ISM-ISPS-MLC FOR SHIPPING COMPANIES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

+

+

University of Derby Οκτώβριο & ΙανουάριοΕλληνική & Αγγλική 3 έτη

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+

+

Καινοτόµο πρόγραµµα 
που συνδυάζει γνώσεις Manage-
ment µε πρακτικές στη Ναυτιλία 
και προσφέρει διευρυµένες 
επαγγελµατικές προοπτικές.

 Μοναδικό πρόγραµµα 
Ναυτιλιακής ∆ιοίκησης στην 
Ελλάδα πιστοποιηµένο από το 
Chartered Management Institute 
(CMI) της Βρετανίας.

Πρόσφατα ανανεωµένο 
περιεχόµενο (2017) που δίνει 
έµφαση στις ∆ιεθνείς Αγορές 
και στα Logistics.

∆ωρεάν εκµάθηση 2ης 
ξένης γλώσσας (Κινέζικα ή 
Ρώσικα).

Περιλαµβάνει την 
πιστοποίηση Internal Auditor 
ISM-ISPS-MLC for Shipping 
Companies σε συνεργασία 
µε τον γερµανo- νορβηγικό 
νηογνώµονα DNV-GL.

To University of Derby 
ανήκει στο TOP10 των 
Βρετανικών Πανεπιστηµίων 
(Guardian University Guide 
2019) για σπουδές Business & 
Management.

Introduction to Global Maritime Environment
Understanding People in Organisations
Understanding the Global Business 
Environment
Business Economics
Finance and Business Performance
Developing an Enterprising Mindset
Marketing Fundamentals 
Academic Skills
English I
2nd Foreign Language I

Quantitative Skills for Business
Principles of Responsible Management
Maritime Geography and Economics
Applied Operations Management
Managing People
Ports and Logistics
English II
2nd Foreign Language II

Global Business and Strategy
Maritime and Commercial Law
Developing Leadership and Management
Ship Management and Chartering Ele-
ments
The Business Consultancy Project

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3

CMI Accredited
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Το Executive Diploma in Shipping προσφέρει σε απόφοιτους διοικητικών/ 
οικονομικών κλάδων, εργαζόμενους στη Ναυτιλία χωρίς σχετικό πτυχίο και ναυτικούς, 
επαγγελματική εξειδίκευση πανεπιστημιακού επιπέδου στη Διοίκηση Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις βασικές περιοχές του Shipping, από 
θέματα λιμένων και μεταφορών μέχρι ναυτασφαλίσεις και συναλλαγές, προσφέροντας 
στους εκπαιδευόμενους στοχευμένες και εφαρμόσιμες γνώσεις.  Το βιωματικό μάθημα 
Προσωπικής Ανάπτυξης & Ηγεσίας Ομάδας αναπτύσσει στους φοιτητές αυτογνωσία και 
απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες, όπως η παρουσίαση και η ομαδική εργασία, ενώ 
το μάθημα Στρατηγικής συνθέτει τις επιμέρους γνώσεις τους στη Διοίκηση Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων, προκειμένου να λαμβάνουν ορθές επιχειρησιακές αποφάσεις. Στόχος 
του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να μπορούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στις 
σύγχρονες Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα σε ναυτικούς της 
θάλασσας να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις στη στεριά.

Executive Diploma in Shipping
Ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

επαγγελµατικής εξειδίκευσης στα 
κύρια ζητήµατα της ∆ιοίκησης 
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.

Σύνδεση θεωρίας µε πράξη, µέσα 
από µελέτες περιπτώσεων (case 
studies) και ασκήσεις βιωµατικού 
χαρακτήρα.

Περιλαµβάνει εκπαίδευση για την  
πιστοποίηση Internal Auditor ISM-
ISPS-MLC για Ναυτιλιακές Εταιρίες 
από την DNV-GL.                                                                                    

∆ιδασκαλία από καταξιωµένα 
στελέχη µε πολυετή ακαδηµαϊκή 
και επαγγελµατική εµπειρία στη 
Ναυτιλία.

Ευέλικτη φοίτηση, 
προσαρµοσµένη σε εργαζόµενους 
και κατοίκους περιφέρειας (block 
delivery, 1 Σαββατοκύριακο το µήνα).

Φιλικό πρόγραµµα για 
επαγγελµατίες, κατοίκους 
περιφέρειας και ναυτικούς: 
αξιολόγηση µέσω γραπτών εργασιών, 
υποστήριξη καθηγητών, βιβλιοθήκη & 
ψηφιακή πλατφόρµα µάθησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος, οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν βεβαίωση από το Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης 2 (Mediterranean 
Professional Studies) εγκεκριμένο 
και αδειοδοτημένο από τον 
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ). Επιπλέον, 
αποκτούν βρετανική πιστοποίηση 
Pearson Assured στο Shipping.
Οι απόφοιτοι κατέχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 
ώστε να εργαστούν σε διοικητικές 
θέσεις στον ευρύτερο ναυτιλιακό 
κλάδο: ναυτιλιακές εταιρίες, 
ναυλομεσιτικά γραφεία, επιχειρήσεις 
συνδυασμένων μεταφορών, 
λιμενικούς οργανισμούς, 
ναυτιλιακούς οργανισμούς, 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Προσωπική Ανάπτυξη & Ηγεσία Οµάδας
Στρατηγική των Επιχειρήσεων
∆ιοίκηση Ναυτιλίας & Λιµένων
Ναυτιλιακή Οικονοµική & Χρηµατοδότηση
∆ιαχείριση Φορτίων & Μεταφορών
Ναυτασφαλίσεις & Ναυλώσεις

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Περιλαµβάνεται εκπαίδευση µε δυνατότητα πιστοποίησης των συµµετεχόντων ως internal 
auditors στους κώδικες ISM (International Safety Μanagement code), ISPS (International 
Ship and Port Security) και MLC (crew working conditions). Η πιστοποίηση γίνεται µετά από 
εξετάσεις και σε συνεργασία µε το Νηογνώµονα DNV -GL και τη ναυτιλιακή ακαδηµία του.

Pearson Assured  Έναρξη κάθε µήνα Ελληνική 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Internal Auditor ISM-ISPS-MLC for Shipping Companies

1  έτος

+

+

+

+

+
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To Executive Diploma in Global Operations & Logistics προσφέρει σε 
εργαζόμενους επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας οι οποίοι δε διαθέτουν σχετικό 
πτυχίο ή σε αποφοίτους οικονομικών κατευθύνσεων που επιθυμούν να εισέλθουν 
στο χώρο, επαγγελματική εξειδίκευση πανεπιστημιακού επιπέδου στη Διεθνή Διοίκηση 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Στη διάρκεια των σπουδών, οι συμμετέχοντες ασχολούνται με 
όλα τα βασικά αντικείμενα των logistics, όπως purchasing, inventory control, capacity, 
warehousing, σχεδιασμός δικτύου και demand forecasting, αλλά και με πιο εξειδικευμένα 
θέματα, όπως οι cargo μεταφορές και τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται 
στον κλάδο. Μέσα από τα μαθήματα Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ηγεσίας, οι απόφοιτοι 
θα είναι σε θέση να αναλάβουν διοικητικές θέσεις στο χώρο των Logistics.

Executive Diploma in Global Operations & Logistics
Μοναδικό πρόγραµµα 

επαγγελµατικής εξειδίκευσης 
σε έναν από τους κλάδους µε 
τις θετικότερες εργασιακές 
προοπτικές στην Ελλάδα.

Σύνδεση θεωρίας µε πράξη, 
µέσα από µελέτες περιπτώσεων 
(case studies) και ασκήσεις 
βιωµατικού χαρακτήρα.

Guest lectures, βιωµατικά 
εργαστήρια και πλαίσιο πρακτικής 
άσκησης, σε συνεργασία µε 
την κορυφαία εταιρία Logistics, 
Orphee Beinoglou. 

∆ιδασκαλία από εξειδικευµένα 
στελέχη από το χώρο της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της 
Ναυτιλίας και του Management. 

Ευέλικτη φοίτηση, 
προσαρµοσµένη σε εργαζόµενους 
και κατοίκους περιφέρειας (block 
delivery, 1 Σαββατοκύριακο το 
µήνα).

Φιλικό πρόγραµµα για 
επαγγελµατίες: αξιολόγηση µέσω 
γραπτών εργασιών, υποστήριξη 
καθηγητών, βιβλιοθήκη & ψηφιακή 
πλατφόρµα µάθησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος, οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν βεβαίωση από το Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης 2 (Mediterranean 
Professional Studies) εγκεκριμένο και 
αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ). 
Επιπλέον, αποκτούν βρετανική πιστοποίηση 
Pearson Assured στην ειδικότητα Global 
Operations and Logistics.
Οι απόφοιτοι είναι εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες στη Διεθνή Διοίκηση 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και μπορούν 
να εργαστούν ως διοικητικά στελέχη σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση – μέρος της 
αλυσίδας: βιομηχανίες, εισαγωγικές 
& εμπορικές επιχειρήσεις,  εταιρίες 
μεταφορών, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 
οργανισμούς (ΔΕΚΟ, οργανισμοί λιμένων 
κ.λπ.), επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
(τουριστικές, τραπεζικές κ.α.).

Προσωπική Ανάπτυξη & Ηγεσία Οµάδας
∆ιοίκηση ∆ιανοµής & Logistics
Παγκόσµια ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
∆ιαχείριση Φορτίων & Μεταφορών
Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Logistics
Στρατηγική των Επιχειρήσεων

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Pearson Assured  Έναρξη κάθε µήνα Ελληνική 1  έτος 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

+

+

+
+
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“Η φοίτηση μου στη Σχολή 
Τουρισμού & Φιλοξενίας ήταν 

μία πολύτιμη εμπειρία, 
με καθηγητές-

καθοδηγητές που 
μας μετέδωσαν 
τις γνώσεις τους, 

κυρίως μέσα από 
την εργασιακή τους 

εμπειρία στους τομείς 
τους οποίους μας δίδασκαν. 
Συγχαρητήρια στους ίδιους και 
ασφαλώς στο κολλέγιο, που τους 
έχει επιλέξει.”

Μαρία Τουτουντζάκη
Executive Diploma in Hotel  
and Tourism Management

+ Τhessaloniki Campus

MEDITERRANEAN COLLEGE
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School of Tourism & Hospitality
  Master’s

MSc International Hospitality Management
 Bachelor’s

BA (Hons) International Hospitality  
     Management

BA (Hons) Professional Culinary Arts
 Executive Diploma

Hotel & Tourism Management

1o  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ  
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ                     

1η ΘΕΣΗ 
ΣΤΙΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
- ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

8:1 ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ / 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ      

Πρακτική  
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ 5* 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ

%

+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ+

Αναγνωρισµένο πτυχίο 
από το University of 
Derby, TOP8 Βρετανικό 
Πανεπιστήµιο στον τοµέα 
Τουρισµού – Φιλοξενίας 
(Guardian University Guide 
2019).

1o Bachelor στην 
Ελλάδα στην Τέχνη του 
Επισιτισµού.

Εξασφαλισµένη έµµισθη 
πρακτική άσκηση στα 
κορυφαία ξενοδοχεία 
της χώρας, ως οργανικό 
µέρος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.

Εφαρµοσµένα µαθήµατα 
που αναπτύσσουν 
τις επαγγελµατικές 
δεξιότητες των φοιτητών 
µε τη συµµετοχή των 
πρωταγωνιστών: διευθυντών 
τµηµάτων,  διευθυντών 
ξεονοδοχείων και 
ξενοδόχων.

Βιωµατική µάθηση 
µέσα από εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, simulations,  
guest lectures, mys-
tery guests, projects και 
εργαστήρια.

∆ίγλωσση διδασκαλία και 
εκµάθηση Αγγλικής γλώσσας 
στην πράξη.

∆εύτερη ξένη γλώσσα 
(Κινέζικα, Ρώσικα) ως µέρος 
του προγράµµατος.

 www.medcollege.edu.gr
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MEDITERRANEAN COLLEGE

+

To MSc International Hospitality Management στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες 
για υψηλόβαθμα στελέχη της πιο δυναμικής διεθνούς βιομηχανίας, αλλά και των ίδιων 
των επαγγελματιών της, που αναζητούν τα τυπικά προσόντα για να ενισχύσουν την εξέλιξή 
τους.  Ο διεθνής χαρακτήρας της βιομηχανίας χρειάζεται στελέχη ικανά να διαχειριστούν 
πολυπολιτισμικό ανθρώπινο δυναμικό και να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, φροντίζοντας 
αδιαλείπτως για την ικανοποίηση των φιλοξενούμενών τους.
Πρόκειται για ένα ισορροπημένο, μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής, 
πρόγραμμα σπουδών – βάση για μία διεθνή καριέρα στον Τουρισμό. Σκοπός του είναι 
η εκμάθηση εξειδικευμένων τεχνικών διαχείρισης Μονάδων Φιλοξενίας και η ανάπτυξη 
διοικητικών δεξιοτήτων στους φοιτητές, με στόχο την ανάδειξη Hospitality Managers 
διεθνών προδιαγραφών. Η θεωρία ενισχύεται πρακτικά με case studies & simulations σε 
πραγματικό περιβάλλον ή/και με συμμετοχή των πρωταγωνιστών (ξενοδόχων, διευθυντών 
ξενοδοχείων ή τμημάτων), guest lectures από κορυφαίους επαγγελματίες, ενώ με την 
εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, οι φοιτητές εξειδικεύονται περαιτέρω στον 
τομέα ενδιαφέροντός τους.   

MSc International Hospitality Management Ισχυρό µεταπτυχιακό από 
το University of Derby, TOP8 
βρετανικό πανεπιστήµιο σε 
σπουδές Τουρισµού (Guardian 
University Guide 2019).

Πρόγραµµα πιστοποιηµένο 
από το Institute of Hospitality.

∆ιδάσκοντες µε πλούσια 
επαγγελµατική εµπειρία σε 
υψηλόβαθµες θέσεις του 
τουριστικού και ξενοδοχειακού 
κλάδου.

Ενίσχυση προγράµµατος 
µε δράσεις ανάπτυξης 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων: 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
guest lectures, case studies & 
simulations, mystery guests.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο 
δοµηµένο πλαίσιο αµειβόµενης 
πρακτικής ή µαθητείας στους 
µεγαλύτερους ξενοδοχειακούς 
οµίλους της χώρας.

Επαγγελµατική δικτύωση 
(networking), άριστες 
προοπτικές απασχόλησης & 
εφόδια για  διεθνή καριέρα.

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική 
νομοθεσία, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, 
επαγγελματικά ισοδύναμου των 
Πανεπιστημίων και μπορούν να 
ισοτιμήσουν το πτυχίο τους από τις 
Ελληνικές αρχές (μέσω ΣΑΕΠ). Μπορούν 
να διεκδικήσουν υψηλόβαθμες θέσεις σε 
Επιχειρήσεις Φιλοξενίας, στο ελληνικό ή 
διεθνές περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, 
μπορούν να σταδιοδρομήσουν 
σε εμπορικά τμήματα τουριστικών 
επιχειρήσεων, σε ξενοδοχεία, σε resorts, 
σε θεματικά πάρκα, σε κρουαζιερόπλοια, 
σε μονάδες εστίασης, σε tour  
operators, σε τουριστικά γραφεία και 
σε συμβουλευτικές εταιρίες. Διαθέτουν, 
επίσης, τα εφόδια να ξεκινήσουν τη δική 
τους επιχειρηματική δραστηριότητα ή 
να συνεχίσουν περαιτέρω σπουδές για 
διδακτορικό (DBA ή PhD).

Managing the International Hospitality Service 
Experience
Research Methodologies
Integrated Business Management
Operations and Project Management
Strategic Directions
Independent Study

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

+

+

Πτυχίο Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ ανεξαρτήτως ειδικότητας
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (CAE, IELTS 6.5, TOEFL 220 ή αντίστοιχο)

University of Derby Οκτώβριο & ΙανουάριοΑγγλική
1 έτος full-time /  
2 έτη part-time 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+



41

+

Το BA (Hons) International Hospitality Management είναι ένα από τα λίγα 
προγράμματα στην Ελλάδα αποκλειστικά επικεντρωμένο στη Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας  (όχι σε θεωρητικές σπουδές Τουρισμού). Από τα σημαντικότερά του πλεονεκτήματα 
είναι η έμφαση στο διεθνή προσανατολισμό της τουριστικής επιχείρησης και η ανάπτυξη 
πρακτικών δεξιοτήτων στους φοιτητές, στοιχεία που αναζητούν οι εργοδότες σήμερα.
Το πρόγραμμα αναπτύσσει πλήρως τους δύο βασικούς πυλώνες μιας Επιχείρησης Φιλοξενίας 
(Rooms Division και Food & Beverage Management) παράλληλα με την εκμάθηση όλων 
των βασικών αρχών λειτουργίας μιας επιχείρησης (Marketing, Χρηματοοικονομικά, Διαχείριση 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Λειτουργιών, Στρατηγικός Σχεδιασμός), προσαρμοσμένες 
στον κλάδο της Φιλοξενίας. Επιπλέον, περιλαμβάνει μαθήματα καινοτόμα και άκρως 
στοχευμένα στις ανάγκες της ελληνικής τουριστικής αγοράς, όπως Διοίκηση Resorts, 
Διαπολιτισμικά Ζητήματα στη Φιλοξενία και Ανάπτυξη Αγορών & Επιχειρηματικότητα.

BA (Hons) International Hospitality Management
Αναγνωρισµένο πτυχίο 

από το University of Derby, 
TΟP8 Βρετανικό πανεπιστήµιο 
στις σπουδές Τουρισµού - 
Φιλοξενίας (Guardian  
University Guide 2019).

Case studies & simulations 
σε πραγµατικό περιβάλλον 
ή/και µε τη συµµετοχή των 
επαγγελµατιών του κλάδου.

Τεχνογνωσία, ενίσχυση 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων 
και πρακτική εφαρµογή: 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
επαγγελµατικές εκθέσεις, 
mystery guests, πρακτική 
συµµετοχή σε events.

∆ιδασκαλία από τους 
πλέον καταξιωµένους 
επαγγελµατίες, µε συµµετοχή 
επιχειρηµατιών, διευθυντών 
και εξειδικευµένων στελεχών 
ως guest lecturers.

∆οµηµένο πρόγραµµα 
αµειβόµενης πρακτικής 
άσκησης σε ελληνικούς & 
πολυεθνικούς ξενοδοχειακούς 
οµίλους.

Γνώση Αγγλικών στην 
πράξη & εκµάθηση 2ης ξένης 
γλώσσας (Κινέζικα ή Ρώσικα).

 Έτος 1 
Rooms Division Operations
Delivering the Customer  
Experience
Hospitality Concepts
Human Resource Management in 
Service Industries
Finance in the Service Industries
Academic Study Skills
English I
2nd Foreign Language
Paid Intership

 Έτος 2
International Hotel Management
Event Catering Management
Hospitality Facilities Management
Marketing in the Service  
Industries
Business Development and  
Entrepreneurship
Research Skills
English II
2nd Foreign Language
Paid Intership

 Έτος 3
Strategic Management
Contemporary Issues
Managing Cultural Issues in 
Hospitality
Managing the Customer  
Experience
International Resort Management
Independent Study
Industry Placement
Paid Intership

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική 
νομοθεσία, είναι κάτοχοι τίτλου, 
επαγγελματικά ισοδύναμου των 
Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και μπορούν να 
ισοτιμήσουν το πτυχίο τους από τις 
Ελληνικές αρχές (μέσω ΣΑΕΠ).
Ως διπλωματούχοι στη Διεθνή Διοίκηση 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας μπορούν να 
διεκδικήσουν θέσεις σε οποιοδήποτε 
επιχειρηματικό περιβάλλον στον 
ευρύτερο χώρο του τουρισμού, στην 
Ελλάδα και διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα, 
μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε 
τουριστικές επιχειρήσεις, σε ξενοδοχεία 
& resorts, σε θεματικά πάρκα, σε 
κρουαζιερόπλοια, σε μονάδες εστίασης, 
σε tour operators και τουριστικά 
γραφεία αλλά και να ακολουθήσουν 
δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να 
συνεχίσουν για Master ή MBA στο  
Mediterranean College ή στο εξωτερικό.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ+

University of Derby Οκτώβριο & ΙανουάριοΕλληνική & Αγγλική 3 έτη

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+

+
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To BA (Hons) Professional Culinary Arts είναι το πρώτο Bachelor στο χώρο του 
επισιτισμού στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών μαγειρικής ή 
ζαχαροπλαστικής και σε επαγγελματίες του χώρου, με στόχο να τους  παρέχει τις απαραίτητες 
ακαδημαϊκές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες ώστε να αναλάβουν θέσεις διοίκησης  σε 
επισιτιστικές επιχειρήσεις. Βασικοί εκπαιδευτικοί άξονες του προγράμματος είναι η Διοίκηση 
Κουζίνας και η Ανάπτυξη Προϊόντος (κοστολόγηση φαγητού, τιμολόγηση φαγητού, διαχείριση 
προμηθειών κ.λπ.). Οι επαγγελματίες μάγειρες εξετάζουν ζητήματα όπως η εξυπηρέτηση 
πελατών  και η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και πώς αυτά εφαρμόζονται σε μία σύγχρονη 
επισιτιστική επιχείρηση. Στη διάρκεια του προγράμματος ασχολούνται, επίσης, με όλες τις τάσεις 
της αγοράς στον επισιτισμό. Την πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στη διοίκηση επισιτισμού 
επισφραγίζει η διπλωματική εργασία, στη διάρκεια της οποίας καλούνται να δημιουργήσουν 
business plans για εικονικές ή πραγματικές επιχειρήσεις επισιτισμού.

BA (Hons) Professional Culinary Arts
Το πρώτο Bachelor στην 

Ελλάδα στην Τέχνη του 
Επισιτισµού.

Πτυχίο από το University of  
Derby, TOP8 Βρετανικό 
Πανεπιστήµιο στον τοµέα 
Τουρισµού/ Φιλοξενίας (Guardian 
University Guide 2019).

Ισχυροί δεσµοί (networking) 
µε επαγγελµατίες του κλάδου 
µέσα από guest lectures, 
masterclasses, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις και προσοµοιώσεις.

Συνεργασία µε τη Λέσχη 
Αρχιµαγείρων Ελλάδας. 

∆εν απαιτούνται γραπτές 
εξετάσεις αλλά εργασίες, που 
αποδεικνύουν την πρακτική 
εφαρµογή της γνώσης.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο 
δοµηµένο πλαίσιο αµειβόµενης 
πρακτικής ή µαθητείας στους 
µεγαλύτερους ξενοδοχειακούς 
οµίλους της χώρας.

 Οδηγεί τους αποφοίτους σε 
εργασιακές θέσεις µε υψηλές 
απολαβές και προοπτικές 
διεθνούς καριέρας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των 
σπουδών τους, οι απόφοιτοι είναι 
σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις 
διοίκησης με υψηλές απολαβές σε 
μονάδες Εστίασης και Φιλοξενίας 
(εστιατόρια, ξενοδοχεία,   
catering κ.α.) ως: Chefs,  
Executive Chefs, Food & 
Beverage Managers, Managers 
μονάδων Εστίασης ή να ξεκινήσουν 
τη δική τους επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Παράλληλα, έχουν  
τη δυνατότητα να συνεχίσουν για 
Master ή MBA στο Mediterranean 
College ή στο εξωτερικό.

Ακαδηµαϊκές ∆εξιότητες στον Επισιτισµό
Αρχές & Πρακτική Τροφίµων & Ποτών
Ολοκληρωµένη Εξυπηρέτηση Πελάτων
Ανθρωπολογία του Φαγητού
Σύγχρονα Θέµατα Επισιτισµού &  
∆ιοίκησης Κουζίνας
∆ιπλωµατική Εργασία- Project

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ+

+

∆ίπλωµα ΙΕΚ ή αντίστοιχο σε ειδικότητα µαγειρικής, ζαχαροπλαστικής ή αρτοποιίας 
∆ίπλωµα ΣΤΕ ή αντίστοιχο, µε εργασιακή εµπειρία

University of Derby Οκτώβριο & ΙανουάριοΕλληνική   1 έτος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ+
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To Executive Diploma in Hotel & Tourism Management προσφέρει στους 
επαγγελματίες του τουρισμού αλλά και σε όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον κλάδο, 
επαγγελματική εξειδίκευση πανεπιστημιακού επιπέδου στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική 
Διοίκηση. Στη διάρκεια των σπουδών οι συμμετέχοντες μελετούν τους βασικούς τομείς 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αυτοί εφαρμόζονται στις σύγχρονες ξενοδοχειακές και 
τουριστικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα, 
απαραίτητα για τα σύγχρονα στελέχη, όπως τα Πληροφοριακά Συστήματα (Opera) και το F&B 
Management. Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να αναλάβουν 
διοικητικές θέσεις σε επιχειρήσεις Φιλοξενίας.

Executive Diploma in Hotel & Tourism Management
∆ιεύρυνση επαγγελµατικών 

ευκαιριών για εργαζόµενους 
στον Τουρισµό, µε δυνατότητα 
διεκδίκησης υψηλόβαθµων 
θέσεων στον κλάδο.

Σύνδεση θεωρίας µε πράξη 
και ανάπτυξη επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων, µέσα από 
µελέτες περιπτώσεων 
(case studies), εργαστήρια 
και ασκήσεις βιωµατικού 
χαρακτήρα.

∆ιδασκαλία από 
καταξιωµένα στελέχη µε 
πολυετή ακαδηµαϊκή και 
επαγγελµατική εµπειρία στον 
Τουρισµό.

Ευέλικτη φοίτηση, 
προσαρµοσµένη σε 
εργαζόµενους και κατοίκους 
περιφέρειας (block delivery, 
1 Σαββατοκύριακο το µήνα).

Φιλικό πρόγραµµα για 
επαγγελµατίες: αξιολόγηση 
µέσω γραπτών εργασιών, 
υποστήριξη καθηγητών, 
βιβλιοθήκη & ψηφιακή 
πλατφόρµα µάθησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος, οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν βεβαίωση από το Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης 2  
(Mediterranean Professional  
Studies) εγκεκριμένο και 
αδειοδοτημένο από τον Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ). Επιπλέον, 
αποκτούν βρετανική πιστοποίηση 
Pearson Assured στην ειδικότητα 
Hotel & Tourism Management. 
Οι απόφοιτοι είναι εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες στην Ξενοδοχειακή 
και Τουριστική Διοίκηση και μπορούν 
να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη σε 
τουριστικές επιχειρήσεις, σε τμήματα 
ξενοδοχείων και σε επισιτιστικές 
μονάδες.

Προσωπική Ανάπτυξη & Ηγεσία Οµάδας
Ξενοδοχειακό / Τουριστικό Marketing
∆ιοίκηση Λειτουργιών Ξενοδοχειακών Μονάδων
Πληροφοριακά Συστήµατα στον Τουρισµό (Opera)
∆ιοίκηση Επισιτισµού ( F&B)
Στρατηγική των Επιχειρήσεων

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

+

+

Pearson Assured  Έναρξη κάθε µήνα Ελληνική   1 έτος

AΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:+



MEDITERRANEAN COLLEGE

“Στο Mediterranean College 
παίρνεις πτυχίο από το University 

of Derby, κορυφαίο σε 
κατάταξη βρετανικό 
Πανεπιστημιο 
στον Τουρισμό. 
Εδώ μαθαίνουμε 

πώς προσφέρεται 
πραγματικά η Φιλοξενία 

και δεν κάνουμε θεωρητικές 
σπουδές Τουρισμού. Η 
διδασκαλία δηλαδή είναι  
βιωματική, μαθαίνουμε 
κάνοντας πράγματα στην πράξη, 
βλέπουμε πώς λειτουργούν 
τα τμήματα ξενοδοχείων μέσα 
από  εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
διοργανώνουμε events,  
διευθυντές ξενοδοχείων  
έρχονται στο Κολλέγιο και 
μας μιλούν, κάνουμε mystery 
guests. Το πιο σημαντικό, 
όμως, για μένα είναι η μοναδική 
ευκαιρία να κάνουμε την 
πρακτική μας  σε κορυφαία 
ξενοδοχεία της  χώρας, που μας 
καθιστούν έτοιμους να βρούμε 
μόνιμη δουλειά αμέσως μετά την 
αποφοίτηση.” 

Σοφία Ιακωβίδη
BA (Hons) International  
Hospitality Management

+
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Professional Certificates 
+Οι Σχολές ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού & Φιλοξενίας προσφέρουν, µέσω του 

Μediterranean Professional Studies, σεµινάρια επαγγελµατικής εξειδίκευσης 
σε σύγχρονα θέµατα των ∆ιοικητικών Επιστηµών, που απευθύνονται τόσο σε φοιτητές όσο 
και σε επαγγελµατίες του κλάδου.

Social Media
Πιστοποιημένο πρόγραμμα που αναλύει το σύνολο των νέων μέσων 
και των κοινωνικών δικτύων και αναπτύσσει ικανότητες χάραξης και 
υλοποίησης ολοκληρωμένων στρατηγικών για πρόσωπα, πολιτικές 
και επιχειρήσεις στο διαδίκτυο. Παρέχεται διεθνής πιστοποίηση 
STAREGISTER.

Project Management (MS Project)
Εργαστηριακό πρόγραμμα εκμάθησης σχεδιασμού, υλοποίησης 
και παρακολούθησης έργων (projects) μέσω της διαχείρισης 
και του προγραμματισμού των διαθέσιμων πόρων, με σκοπό 
την επίτευξη των στόχων σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, με 
παράλληλη τήρηση οικονομικών προϋπολογισμών.
Το θεωρητικό υπόβαθρο συνοδεύεται από την εκμάθηση
του λογισμικού MS Project.

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων 
Ενοικιάσεις κατοικιών μέσω Online Booking Platforms (Airbnb 
κ.ο.κ.), προϋποθέσεις ένταξης, φορολογική αντιμετώπιση και 
εισαγωγή στη διαχείριση μονάδων.

Πληροφοριακά Συστήµατα
στον Τουρισµό
Εκπαίδευση στο δημοφιλές ξενοδοχειακό λογισμικό Opera.

Events Management Essentials
Βασικές τεχνικές διοργάνωσης ποικίλων ειδών εκδηλώσεων 
(Κοινωνικές, Εταιρικές), Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις.

45
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Περίοδος Εγγραφών 
Το Mediterranean College δέχεται αιτήσεις εγγραφής καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Για κάθε πρόγραμμα σπουδών υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θέσεων και 
τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας!

∆ικαιολογητικά Εγγραφής
>Κοινά για όλα τα προγράµµατα:
• Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής
• Φωτογραφίες
• Συστατικές επιστολές
• Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
> Προγράµµατα Bachelor: 
• Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου (ή αντίστοιχο)
• Ικανοποιητική γνώση αγγλικών (επίπεδο Β1 ή IELTS 4.5 ή αντίστοιχο)
> Προγράµµατα Master: 
• Αντίγραφο τίτλων σπουδών
• Καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο C1 ή IELTS 6.5 ή αντίστοιχο)
• Βιογραφικό Σημείωμα (στα αγγλικά)
> Προγράµµατα Executive /Professional Diplomas:  
• Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή Απολυτηρίου Λυκείου (ή αντίστοιχο)
• Βιογραφικό Σημείωμα
• Βεβαίωση Προϋπηρεσίας (όπου απαιτείται)

Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται σε ακαδημαϊκή συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι χωρίς επίσημο ή πρόσφατο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, 
συμμετέχουν στο διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας του Κολλεγίου.

Μετεγγραφές Φοιτητών 
Απόφοιτοι ΙΕΚ σχετικών ειδικοτήτων και φοιτητές ΤΕΙ, Πανεπιστημίων ή Κολλεγίων 
έχουν δικαίωμα αίτησης μετεγγραφής με αναγνώριση μαθημάτων, προσκομίζοντας 
το δίπλωμα ή την αναλυτική τους βαθμολογία και τον οδηγό σπουδών.

Σεπτέµβριος MC Employability Fair
Προπαρασκευαστικά Αγγλικά 

Οκτώβριος Induction Week
Έναρξη χειµερινού εξαµήνου 

Νοέµβριος MC Employability Week

∆εκέµβριος Εβδοµάδα Εθελοντισµού 

Ιανουάριος Λήξη χειµερινού εξαµήνου
Χειµερινή φοιτητική εκδροµή

Φεβρουάριος Έναρξη εαρινού εξαµήνου
Graduation Awards Ceremony

Μάρτιος Education Festival 

Απρίλιος Education Festival

Μάιος Λήξη εαρινού εξαµήνου
Student Excellence Conference
Education Festival

Ιούνιος Education Festival
Καλοκαιρινή φοιτητική εκδροµή 

Αύγουστος Επαναληπτικές Εξετάσεις 

Academic Calendar

Το παραπάνω Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο είναι ενδεικτικό.  
Οι ακριβείς ηµεροµηνίες ορίζονται στην αρχή κάθε έτους.

MEDITERRANEAN COLLEGE



Είναι το Mediterranean College αναγνωρισµένο;

Το Mediterranean College είναι το 1ο ιδιωτικό, ελληνικό 
αγγλόφωνο Κολλέγιο στην Ελλάδα (1977) με τη μεγαλύτερη 

ιστορική διαδρομή στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση και είναι 
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας.   
Επιπλέον, είναι πιστοποιημένο από το British Accreditation  
Council (BAC) ως ίδρυμα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση και 
λόγω της συνεργασίας του με βρετανικά πανεπιστήμια, εποπτεύεται 
από το UK Quality Assurance Agency (QAA), αρμόδιο οργανισμό 
για τη διασφάλιση ποιότητας των βρετανικών πανεπιστημίων. Ως 
απόφοιτος Bachelor ή Master, λαμβάνεις αναγνώριση του πτυχίου 
σου και από το UK NARIC (βρετανικός ΔΟΑΤΑΠ).

Το πτυχίο που θα λάβω είναι αναγνωρισµένο στην 
Ελλάδα;

Στην Ελλάδα, με βάση τον Ν. 4093/2012 (κεφ. Θ, αρ. 16), 
το πτυχίο του University of Derby που θα λάβεις, μέσω της 

συνεργασίας του με το Mediterranean College, είναι επαγγελματικά 
ισοδύναμο με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Μπορείς να κάνεις τη 
διαδικασία απόκτησης επαγγελματικής ισοδυναμίας μέσω του 
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του 
Υπουργείου Παιδείας. Το Γραφείο Αποφοίτων του Κολλεγίου μπορεί 
να σε υποστηρίξει κατά τη διαδικασία αυτή. 

Τι αντίκρισµα έχουν τα προγράµµατα 
Επαγγελµατικής Εξειδίκευσης Executive Diploma 
του Mediterranean Professional Studies;

Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι επαγγελματικοί (και όχι 
ακαδημαϊκοί) τίτλοι σπουδών και δε φέρουν την «τυπική» 

αναγνώριση που φέρουν τα πτυχία Bachelor/ Master. Φέρουν, 
όμως, «ουσιαστική» αναγνώριση από την αγορά, διότι αναπτύσσουν 
στους συμμετέχοντες πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, άμεσα 
εφαρμόσιμες στην εργασία τους.  
Έτσι, προσφέρουν ευκαιρίες εξέλιξης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο 
τομέα.  Επιπλέον, η εγκυρότητα και το υψηλό επίπεδο πιστοποιείται, 
τόσο από τη Βεβαίωση Σπουδών του Mediterranean Professional 
Studies (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2, αναγνωρισμένο από τον 
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων - ΕΟΠΠΕΠ), όσο και 
από την πιστοποίηση Pearson Assured (Pearson: ο μεγαλύτερος 
φορέας πιστοποίησης στην Ευρώπη) που λαμβάνουν οι απόφοιτοι.

Προσφέρει το Mediterranean College οικονοµικές 
διευκολύνσεις ή υποτροφίες;

Οι φοιτητές που κατορθώνουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και 
αριστεύουν στα προπτυχιακά προγράμματα ή στα προγράμματα 

Executive Diplomas, έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μερική ή ολική 
υποτροφία για τα επόμενα έτη ή για τη συνέχιση των σπουδών τους σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιπλέον, το Κολλέγιο έχει διευρυμένο πλάνο 
εκπτώσεων και επιδοτήσεων διδάκτρων, με βάση κοινωνικά και οικονομικά 
κριτήρια, αλλά και εναλλακτικά κι ευέλικτα προγράμματα οικονομικών 
διακανονισμών.

Τι συµβαίνει αν δυσκολεύοµαι στα Αγγλικά;

Τα προπτυχιακά προγράμματα διεξάγονται κατά το  πρώτο μισό με 
διδασκαλία στα ελληνικά και η μετάβαση στην αγγλική διδασκαλία 

γίνεται απόλυτα ομαλά για όλους τους φοιτητές. Υπεύθυνο για αυτό είναι το 
τμήμα Αγγλικής Γλώσσας, μέσα από τα ειδικά μαθήματα αγγλικών που έχει 
σχεδιάσει για κάθε ειδικότητα, αλλά και τα προπαρασκευαστικά/ ενισχυτικά 
μαθήματα που προσφέρει. Επίσης, τα τμήματα Αγγλικών σχηματίζονται 
ανάλογα με την ειδικότητα και το επίπεδο των φοιτητών και έχουν ανώτατο 
αριθμό συμμετεχόντων, για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Θα ήθελα να παρακολουθήσω το πρόγραµµα αλλά 
εργάζοµαι. Τι επιλογές έχω;

Ολα τα προγράμματα προσφέρονται σε full-time ή part-time μορφή, 
σε πρωινές ή/και απογευματινές ώρες  ή Σαββατοκύριακα, ώστε 

να μπορούν να παρακολουθηθούν και από εργαζόμενους. Η παροχή 
της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και της ψηφιακής πλατφόρμας μάθησης 
επιτρέπει σε φοιτητές με χρονικούς περιορισμούς να μελετούν περαιτέρω 
στο δικό τους τόπο και χρόνο.
 
Μένω στην επαρχία. Τι µπορώ να κάνω ώστε να 
παρακολουθήσω ένα πρόγραµµα;

Τα προγράμματα του Mediterranean College δεν προσφέρονται εξ’ 
αποστάσεως. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται στα μαθήματα, 

στις εγκαταστάσεις στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στο 50%-
80% των διαλέξεων. Στα μεταπτυχιακά προγράμματα και στα προγράμματα 
επαγγελματικής εξειδίκευσης που προσφέρονται μέσω διδασκαλίας σε 
blocks τα Σαββατοκύριακα, μπορούν να ενταχθούν φοιτητές από την 
περιφέρεια, εφόσον κατοχυρώνουν την ελάχιστη φυσική παρουσία που 
απαιτεί το πρόγραμμα επιλογής τους και συμπληρώνουν τη μελέτη τους 
μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης.

FAQ

www.medcollege.edu.gr
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Το ολοκληρωµένο Σχέδιο Απασχολησιµότητας
του Mediterranean College για τη σωστή προετοιµασία των
φοιτητών και αποφοίτων του και την άµεση διασύνδεσή τους
µε την αγορά εργασίας.

• Career Days

• Επαγγελµατικές πιστοποιήσεις
   παράλληλα µε τις σπουδές

• Ατοµική Συµβουλευτική
   καριέρας

• ∆ιαλέξεις, Σεµινάρια
  & Workshops

• Οµιλίες Επαγγελµατιών
  της αγοράς

• Επιστηµονικά Συνέδρια
  & Ηµερίδες

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις

• Εκθέσεις, παρουσιάσεις
  & real projects φοιτητών

• Συµµετοχή φοιτητών
  σε διαγωνισµούς

• Πρακτική άσκηση-Μαθητεία
  -Εθελοντισµός

∆ράσεις

www.mc-employability.gr 

Βασικές ∆ιοργανώσεις:






